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من أجل صحوة راشدة

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
()1

مقدمة املؤلف

كثريا طيبًا مباركًا فيه ،ملء الساموات واألرض ،وملء ماا اااء
احلمد هلل ً
محدا ً

ربنا من يشء بعد ،وصلوات اهلل وسالمه عىل صفوة خلقه ،وخاتم رساله ،سايد ا
حممد ،وعىل آله وصحبه ،ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فها ب بحااوق ومقااابت ،كأباات م بوعااات مأباعاادة ،و

اات م ااالت

خمألفة(.)2
ومما ب زلت بذكرب :بن بعض ه ب املقابت

هتا عقب خروجي مان معأقال

السجن احلريب م صيف سنة (1165م) ،وذلك م لة «منرب اإلسالم» الأي كا ت
تصدرها مراعبة الشئون الدينية بوزارة األوعاف املرصية.
كنت بوعع عىل ه ب املقابت باسم« :يوساف عباد اهلل» خشاية بن يثاري لقاب

( )1كأبت ه ب املقدمة م طائرة اخلليج املأجهة من الدوحة إىل الكويت م مسااء األربعااء مجااى
اآلخرة (1041ها) املوافق (1111/2/3م).
( )2منها :ما كُ أب و

عاما.
من بكثر من ثالثني ً

ومنها :ما

م ه ا العام (1111م).

وبعضها

م القاهرة :م الت «منرب اإلسالم» ،و« ور اإلسالم» ،و«األزهر».

وبعضها

م بريوت :م الت «املجأمع» ،و«الشهاب».

وبعضها م عطر :م الت «الدوحة» ،و«األمة» ،و«احلق».
وبعضها

م اهلند :م لة «البعث اإلسالمي» الأي تصدر عن دوة العلامء.
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«القرضاوي» اعرتاض «املباحث» الأي وعفت يل باملرصاى م كل طرياق ،م ذلاك
عيل بي عمل حكومي م بي ال يأصال بااهامهري ،كاام م اال
احلني ،وحرمت َّ
الأدريس ،و ال الدعوة واإلرااى ومها املجابن املأاحان يل ،والالئقان بأخصيصا

وتكويني.
وعد حدق بن تقدمت للأدريس م معاهد األزهر ،وكان اسامي بول اسام م
عائمة املقبولني حيث كان موعي بكرب موع م املأقدمني مان كلياات األزهار
الثالق :بصول الدين ،وال يعة ،واللغة العربية ،ولكن حني عرضت األسامء عىل
املباحث ح ف اسمي من بينها.
هل ا حرصت عىل بب بوعع باسمي الرصيح املعاروف ،حأاال ب ب باه األجها ة
املرتبصة.
ومن الطرائف الأي ت كر هنا :بن كان م الشائون الدينياة باألوعااف مو اف
إىاري اسمه :يوسف عبد اهلل ،فلام

مقايل األول بعنوان« :بمنية ُع َمرية» بأوعيع

«يوسف عبد اهلل» ن ه ا املو ف بن بحد املشايخ كالشيخ الغ ايل بو الشيخ سيد
سابق ،كأب املقال ووععه باسمه ،ليسأفيد منه ،ويرصف املكافاةة املخصصاة لاه،
وعد سارع بالفعل لطلب املكافةة وبواك بن يأم له ذلك ،لوب بن زماي لاه كاان
يعرف الرس ،فةخربب :من هو كاتب املقال.
وهك ا كاىت تضيع اهنيهات اخلمسة ،الأي كا ت م ذلك الوعت ثروة كبارية
بالنسبة يل!
ب بىري لامذا طافت يب ه ب اخلواطر ،وب ا بكأب ه ب السطور؟ ولكان لعال م
رسىها عظة وعربة ،وت كرة لنفيس وللناس ،وعد بمر ا اهلل بن كر بةساء الاام،،
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لنقارهنا بنعامء احلارض ،فن كر آبء اهلل تعاىل وفضله ،و شكرب عىل ما ب عم وبوىل.
ومن هنا ذكر اهلل سبحا ه رسوله صصص واملؤمنني معه م املدينة بام كاا وا علياه م
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[األ فال.]62 :

واملهم م ه ب الأقدمة :بن ه ب الكلاامت  -وإن اخألفات بزمنأهاا وبمكنأهاا
و روف كأابأها  -تنبع كلها من عني واحدة ،هي عني اإلسالم الشاامل املأاوازن،
اإلسالم القوي ال ي ب يضعف ،اآلمال الا ي ب يياةس ،املقااوم الا ي ب يلقاي
السالح .فجرت ه ب العني مهوم املسلمني الأي ب ت يدها األيام إب ابمأداى طاو
وعرضا وعم ًقا!
ً
مجيعا  -عديمها وحديثها  -تأجه إىل مصب واحد ،وتساعال إىل هادف
كام بهنا ً
واحد:
هو اإلسهام م إجياى صحوة إسالمية حقيقية بصيلة ،تأميا بالرااد والنضاج
وابسأنارة؛ صحوة عقول ذكية ،وعلوب قية ،وع ائم فأية؛ صحوة تعرف غايأها،
وتعرف طريقها؛ تعرف من هلا ،ومن عليها ،من هو صديقها ،ومن هو عدوها.
صحوة تعمل عىل جتديد الدين ،وإهناض الد يا باه؛ صاحوة تصاحح املفااهيم
املغلوطة ،وتقوم املسالك العوج ،وتوعظ العقول النائمة ،وحتار احليااة الراكادة،
وتنفخ الروح م اهثة اهلامدة ،فأعيد إليها احلياة واحلركة والنامء.
واضاحا
وها حن بحمد اهلل ر من معامل ها ب الصاحوة الياوم ،ماا مل يكان
ً
للكثريين من عبل.
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و حمد اهلل بن مداى العلامء وىماء الشهداء ،وكلامت احلاداة ،وجهاوى الادعاة،
وجهاى املصلحني ،مل ت هب ُس ًد  ،ومل تكن  -كام ن الظا ون  -صيحة م واى ،بو
فخة م رماى ،بل آتت بكلها م حينها بإذن رهبا.
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فسَّيعل ُه ۡمَيتذك ُرونَ} [إبراهيم.]62 ،62 :

خاريا مان
بسةل اهلل الكريم ذا الفضل العظيم ال ي جعل ياوم ها ب الصاحوة
ً

خريا من يومها  ...اللهم آمني.
بمسها ،بن جيعل غدها ً
ۡ

ٓ ف

ۡ

لَم فِصفَۖٓإنكَأنع ف
َٱلس ِم ُ
ِيم} [البقرة.]761 :
يعَٱّيعل َُ
{ز فصفَتق فب َ
ِ

د .يوسف القرضاوي

***

يف تصحيح املفاهيم
***
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جتديد الدين  ...يف ضوء السنة
عن بيب هريرة ررر :بن رسول اهلل صصص عال« :إن اهلل يبعث هلذه امةذع ذأ

كل ةائع سنع ةن جيدد هلا دينها»(.)1
ذكرب ببو ىاوى بول كأاب «املالحم» :باب ما ي كر م عرن الامئة(.)2
سند احلديث:
عال :حدثنا سليامن بن ىاوى املهري :بخرب ا ابن وهاب :بخارب ساعيد بان بيب
بيوب ،عن رشاحيل بن ي يد املعافري ،عن بيب علقمة ،عن بيب هريرة  -فيام بعلم -
عن رسول اهلل صصص عال« :إن اهلل يبعث  »...احلديث.
ج به رشاحيل .بي:
عال ببو ىاوى :رواب عبد الرمحن بن رشيح اإلسكندرا  ،مل َي ُ
بوعفه عليه.
عال املن ري م «خمأرص السنن» رعم (:)0123

( )1رواب ببااو ىاوى م «سااننه» ،باارعم ( ،)0224واحلاااكم م «مسااأدركه» م الفااأن (،)622/0
والبيهقي م «معرفة السنن واآلثار» (ص ،)62 :واخلطيب م «تااريخ بغاداى» ( ،)51/2كاام
بيضا إىل بيب عمرو الادا م الفاأن،
ذكرب األلبا م سلسلة «الصحيحة» رعم ( ،)611وع اب ً
وم «صحيح اهامع الصغري» ( )1120ط ،2 .املكأب اإلسالمي ،واهلاروي م «ذم الكاالم»،
وم تعليق الشيخ حممد زكريا بن حييال الكا دهلوي عىل «ب ل املجهاوى م حال بيب ىاوى» قال
بيضاا احلسان بان سافيان م «مساندب» ،والبا ار،
عن موب ا عبد احلي :بن احلديث بخرجاه ً
والطربا م «األوسط» ،وببو عيم م «احللية»  ...وغريهم.
( )2عال م «ب ل املجهوى» ( :)241/12بي بن الامئة سنة :عرن ،فيحدق فيه املحدثات فيبعث عىل
ربسها املجدى.
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وعبد الرمحن بن رشيح اإلسكندرا ثقة ،اتفق البخاري ومسلم عىل ابحأجاج
بحديثه ،وعد عضله( .)1يعني :بسقط راويني من سندب :ببا علقماة ،وبباا هريارة؛
فاحلديث املعضل هو ال ي سقط من إسناىب راويان عىل الأوايل.
وعول بيب ىاوى ه ا ب يعلل احلديث؛ ألن عبد الرمحن إذا كان عاد عضاله ،فاإن
سعيد بن بيب بيوب عد وصله وبسندب ،وهي زياىة من ثقة فأقبل ،كام هو مقارر م
بصول احلديث.
وسند احلديث صحيح ،رجاله ثقات ،رجال املسلم؛ ول ا صححه غري واحاد،
ورم السايوطي لصاحأه م «اهاامع الصاغري» ،وبعارب علياه ااارحه العالماة
املناوي( ،)2وذكر بن احلاكم صححه( ،)3وعال :عال ال ين العراعاي وغاريب :ساندب
صحيح ،وذكرب الشيخ األلبا م «سلسلة بحاىيثه الصحيحة» رعم (.)4()661
كلمة عن موضوع احلديث:
ه ا احلديث ال يف يأكون من مجلة خربية واحادة ،تأضامن باة مان ب بااء
الغيب ،بخرب به من ب ينطق عن اهلو  ،وهو ب يعلم من الغياب إب ماا بعلماه اهلل

َلَعَغ ۡيبهِوَٓأح ًكاََ42إ فَّلَملَ ۡ
تعاىل به ،كام عال تعاىل{ :عُل ُِمَ ۡٱّيغ ۡيبَُٗل َُي ۡظه ُ
ُ
ٱزت ُ
َضاَ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(« )1خمأرص السنن» للمن ري ( )153/5ط .املكأبة األثرية بالهور  -باكسأان ،مصورة عن طبعة
السنة املحمدية بمرص  -بأحقيق حممد حامد الفقي.
( )2ا ظر« :فيض القدير رشح اهامع الصغري» (.)212/2
( )3ليس م «املسأدر » :ب ه صححه ،وإ ام سكت عليه .عال األلبا  :فلعله سقط ذلك من النسخة
املطبوعة من «املسأدر » .ا ظر« :سلسلة األحاىيث الصحيحة» ( ،)161/2احلاديث ()661
ط .املكأب اإلسالمي  -بريوت.
( )4ا ظر :املصدر السابق.
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ِلَز ُسولََ[ }...اهن.]61 ،62 :
م فَ
وعد رواب ببو ىاوى م كأاب «املالحم» من «سننه» ،واملالحم مجع ملحمة ،ويراى
هبا :املعار الأي تقع م املسأقبل بني املسالمني وبعادائهم ،ماةخوذة مان الأحاام
اهيشني املأقابلني ،مثل ما بة به صصص من عأاال املسالمني للارت والاروم واليهاوى
وغريهم.
وعد حتقق بعض ما بخرب به صصص ،وب زال البعض م ضمري الغيب ،و حن وعن
يوما ،وب كُ ّ ب.
ب ه واعع ب حمالة م حينه ال ي عدرب اهلل ،فام ك ب حممد صصص ً
وموضوع املالحم ي كر عااىة ماع موضاوعني آخارين مهاا :الفاأن ،وبرشاط
الساعة ،وعد تضم ه ب كلها ،وعد يفرى بعضها عن بعاض .وكلهاا تأحادق عان
املسأقبل ،وما جيري اهلل فيه من بحداق.
واحلقيقة بن ه ب املوضوعات :الفأن ،واملالحم ،وبرشاط الساعة ،من األااياء
الأي جيب عىل بهل البصرية من العلامء بن يوسعوها بح ًثا ،وب يدعوها للمأعجلاني
كليا ،بو آلخرين يصدعون كل ماا يارو فيهاا
ال ين يفرون منها بإ كارها إ ً
كارا ًّ
ىون متحيص ،بو لغريهم ممن يئولوهنا عىل غري وجهها.

هدف احلديث:
هيدف ه ا احلديث إىل بعث األمل م فوس األمة بةن ج وهتا لان بباو ،وبن
ىينها لن يموت ،وبن اهلل يقيض هلا كل تفرة زمنية  -عرن من ال مان  -مان جيادى
اباهبا ،وحييي مواهتا.
وليس املقصوى بربس الامئة؛ سنة مائة ،بو مائة وواحد مث  ،بل بواخر كل عرن،
وبوائل القرن ال ي يليه ،فكل يطلق عليه «ربس» ،بل حن م الواعاع ب ساأطيع
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بن ج م بةن ربس الامئة من اهلجرة النبوية ،بو من الوفاة ،بو من البعثة كاام سانبني
بعد.
املهم بن اهلل ب يدع ه ب األمة ،ىون بن هييئ هلا من يوعظها من سبات ،وجيمعها
من اأات.
و حن م حاجة إىل تةكيد ه ا املعنال ،حأال قاوم موجة اليةس الأي عال مداها،
وب ه ب فائدة وب بمل ،وبن اإلسالم م إىبار ،والكفر م إعبال ،وبن عالمات الساعة
الصغر عد هرت ،وسأظل هك ا حأال تظهر العالمات الكرب  ،وتقوم السااعة
عىل من ب يقول« :اهلل ،اهلل» ،كام جاء م «الصحيح»(.)1
ويؤكد عوم ه ا املعنال بةحاىيث يفهموهنا عىل غري وجهها مثل حاديث« :بذد

غريبا كام بد  ،فطوبى للغرباء»(.)2
غريبا ،وسيعود ً
اإلسالم ً
و يسا هااؤبء بن غربااة اإلسااالم ،ب تعنااي ضااعفه بااإطالق ،وكا لك غربااة
املأمسكني به والداعني إليه ،ب تعني ضعفهم بو هواهنم ،بل تعني متيا هم ،وعادم
ذوباهنم م غريهم ،فهم كالشامة م الناس.
وم بعض روايات ه ا احلاديث ،وصاف النباي صصص الغربااء بقولاه« :الذهين
( )1جاء م مسلم ،عن ب س« :ال تقذوم الاذا ع ى ذى ال يقذاا ر ام ض :اهلل ،اهلل» حاديث رعام
( ،)230بأحقيق حممد فؤاى عبد الباعي.
( )2رواب مسلم من حديث بيب هريرة برعم ( ،)232ورواب الرتم ي من حديث ابان مساعوى بارعم
( ،)2531وعال :حسن صحيح غريب ،وهو عند ابن ماجه بارعم ( ،)3115و سابه «اهاامع
الصغري» إىل ابن ماجه عن ب س ،والطربا عن سليامن وسهل بن سعد وابن عباس ،ومل خيرجه
البخاري ،وذكر الرتم ي م «العلل» ب ه سةل عنه البخاري ،فقال :حاديث حسان« .الفايض»
(.)322/2

1
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يصلحون ةا فاد النا ةن ُسن ي»( ،)1فهؤبء الغرباء ليسوا يائسني وب سلبيني م
أمعاهتم ،بل يصلحون ما بفسد الناس من سنن اإلسالم ،وحييون ماا ماات مان
آىابه وبخالعه.
وليس م احلديث ما يدل عىل بن ه ب الغربة عامة وااملة وىائمة ،فقاد تكاون
غربة م بلد ىون آخر ،وم عوم ىون غريهم ،وم زمان ىون زمان ،كاام ذكار ابان
()2
منصورا.
عويا ،واملقهور
القيم  ،ثم يأبدل احلال ،فيصبح الضعيف ًّ
ً

ويسأدلون هنا ك لك بحديث ب س عند البخااري« :ال يذيت

لذي ز اةذان إال

والهي بعد رش ةنذ »( ،)3وب ينبغي بن يؤخ ه ا احلاديث عاىل ااهرب وإطالعاه
وعمومه.
حسنا ،ذكرب احلافظ ابن حجر م رشحه ،وهو:
فقد رب بعض العلامء له تةوي
ً
بن احلديث مراى به خصوص من سمعوب من الصحابة ،وإن فهم ب اس ررر مناه

( )1رواب الرتم ي برعم ( ،)2532من حديث كثري بن عبد اهلل بن عمرو بان عاوف احلا  ،وهاو
ضعيف ،وإن كان الرتم ي حيسن حديثه ،بل يصححه بحيا ًا .وم «املسند» مان حاديث عباد

مرفوعا« :طوبى للغرباء! طوبى للغرباء! طوبى للغرباء!» فقيل :من الغربااء ياا
اهلل بن عمرو
ً

رسول اهلل؟ عال« :نا

صاحلون ر نا

سوء كثري ،ةن يعصيهز كثر ممن ُيطذيعهز» ،احلديث

رعم ( ،)2422وعال الشيخ ااكر :إسناىب صحيح.

( )2ا ظر« :مدارج السالكني» ببن القيم ( ،)115/3بأحقيق حممد حامد الفقي.
( )3احلديث رواب البخاري م كأاب الفأن ،عن ال بري بن عدي ،عال :بتينا ب س بن مالاك ،فشاكو ا
إليه ما يلقون من احلجاج  -يريد احلجاج بن يوسف الثقفي  -فقاال« :اصاربوا؛ فإ اه ب ياة
عليكم زمان إب وال ي بعدب رشب منه ،حأال تلقوا ربكم» سمعأه من بيكم صصص .احلديث برعم
( ،)2451من البخاري مع «الفأح» ( .)24 ،11/13ط .الدار السلفية ،بإرشاف الشايخ عباد
الع ي بن باز ،وترعيم حممد فؤاى عبد الباعي ،وبرشف عىل طبعه السيد حمب الدين اخلطيب.
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العموم( .)1يعني :بن النبي صصص براى من ه ا احلديث بن يراد ه ب املجموعة الأاي
سمعت من بصحابه ،بن هييئوا ب فسهم لأغيري ال مان ،بعد عهاد النباوة ،حأاال ب
يصدهم الواعع ال ي يعيشون بعدب ،والأغاريات امل هلاة الأاي سيشاهدوهنا ،وب
يدفعهم ذلك إىل زع عة الثقة بدينهم ومنهجهم.
ولوب ذلك الفهم لأناعض احلديث مع الواعع ،فقد كان زمن عمر بن عبد الع ي
خريا من زمن من عبله من بني بمية.
ً
وك لك زمن ور الدين حمموى( )2الشهيد ،وصالح الدين األيويب( - )3اللا ين

(« )1الفأح» ( ،)21/13عال :واسأدل ابن حبان م «صحيحه» بةن حديث ب س ليس عىل عموماه
جورا .ا .ها.
باألحاىيث الوارىة م املهدي ،وب ه يمأل األرض عد  ،بعد بن ملئت ً

( )2هو حمموى بن ز كي «عامى الدين» املقلب با «امللك العاىل» :ملك الشام وىيار اه يرة ومرصا،
وهوبعدل ملو زما ه وبجلهم وبفضلهم ،وكا ت سريته م صالحه وعدله وحرصه عىل إعامة
حكاام اهلل م الااداخل ،وجهاااى عاادو اهلل م اخلااارج بااابه بساارية اخللفاااء الراااادين .عاتاال
الصليبيني ،وكان موف ًقا م حروبه ،وبنال املدارس واهوامع ،واخلا اات م الطرياق ،وهاو بول
مكرما للعلامء ،ينهض للقائهم وب يرى هلام عاو ...
ىارا للحديث ،وكان حمبًّا للعلم،
ً
من بنال ً

عارفًا بالفقه عىل م هب بيب حنيفة ىون تعصب ،كام سمع احلديث بحلب وىمشق من مجاعاة،
وسمع منه مجاعة( ،ت651 :ها) .ا ظر« :األعالم» للا ركيل ( ،)05/1وكأااب «الروضاأني»
أليب اامة ،وابن األثري ( ،)161/11و«البداية والنهاياة» ( .)210 - 222/12ط .باريوت،
وللدكأور حسني مؤ س « :ور الدين حمموى :سرية اهد صاىق»،

ته الدار السعوىية للن

والأوزيع  -جدة (1040ها 1110 -م).
( )3هو ببو املظفر يوسف بن بيوب بن ااذي امللقب با «امللك النارص» من باهر ملاو اإلساالم،
وبحرصهم عىل إصالح البالى ،والعدل بني العباى ،عاهر الصليبيني الا ي حارر اهلل عاىل يدياه
عاما ،و رصب علايهم م معركاة «حطاني»
«بيت املقدس» بعد بقائه م بيدهيم بكثر من تسعني ً
عقارا إب ما بنال
الشهرية ،حكم مرص والشام ،وبسس الدولة األيوبية ،ومل يدخر لنفسه ما وب ً
من مدارس ومسأشفيات( ،ت611 :ها).
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حرر اهلل عىل بيدهيام برض اإلسالم من الصليبيني ،وبحيا هبام السنة ،وبمات البدعة
خريا من بزمنة من عبلهام.
 كان ًوك لك لو بخ احلديث عىل اهرب كام يفهمه كثريون ،لأناعض مع األحاىيث
وخصوصا عناد هاور
الأي ىلت عىل هور اإلسالم ،وا أشارب عبل عيام الساعة،
ً
وجورا،
لما
ذلك اخلليفة ،بو األمري الصالح ال ي يمأل األرض عد  ،كام ملئت ً
ً

وهو ال ي ااأهر باسم« :املهدي»( ،)1وعند ول املسيح عيسال بن ماريم لايحكم

ىينا غريب(.)2
باإلسالم ،وب يقبل ً
وب بىري لامذا تشاع األحاىيث من ه ا النوع ،وهيال الرتاب عىل وع آخر مان
األحاىيث الأي حتمل األمل والب

لألمة ،مثل حديث بمحد والرتما ي« :ةثذل

ة ي ةثل املطر ال يد ي ول خري و آخر »(.)3
وحديث بمحد وابن حبان واحلاكم« :برش هه امةذع بالاذناء والذدين ،والرفعذع

ا ظر« :وفيات األعيان» ببن خلكاان ( ،)325/2وابان األثاري ( ،)32/12و«البداياة والنهاياة»
( ،)2/13ومااا بعاادها ،وكاا لك بواخاار (جااا ،)12 :و«ااا رات الاا هب» (،)211/2
و«األعالم» لل ركيل (.)213 - 211/1
( )1ورىت فيه مجلة بحاىيث م «السنن» ،ومل يرى م «الصحيحني» يشء رصيح فيه.
( )2ا ظر« :الأرصيح بام تواتر م ول املسيح» للعالمة ب ور الكشمريي ،حتقيق عبد الفأاح ببو غدة.
( )3رواب الرتم ي ،عن ب س برعم ( ،)2123وعاال :حاديث حسان غرياب ،وعا اب السايوطي م
عايل،
«اهامع الصغري» إىل بمحد ً
بيضا عن ب س ،وإىل بمحد عن عامر بن يارس ،وإىل بيب يعىل عان ّ
وإىل الطربا عن عبد اهلل بن عمرو ،وعال ابن حجر م «الفأح» :هو حديث حسن ،له طرق عاد

يرتقي هبا إىل الصحة .وعال املناوي :وصححه ابن حبان من حديث عامر .ا ظر« :فيض القدير»
(.)642/6
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والنرص ،وال م ني ر ام ض .)1(»...
وحديث بمحد وابن حبان« :ليبلغن هها امةر «يعني :هها الدين» ةذا بلذا الليذل
والنها  ،وال يرتك اهلل بيت ةد وال وبر ،إال دخل هها الدين بعز زيز و بها ذليل،

ًّزا يعز اهلل ب اإلسالم ،وذاًّل يها ب ال فر»(.)2
بما هور بعض العالمات الصغر للساعة ،فال يعني بن صفحة اإلساالم عاد
غدا بو بعد غد ،فإن بعثة النبي صصص من عالمات الساعة
طويت ،وبن الساعة سأقوم ً
الصغر  ،كام جاء م «الصحيح»« :بعثت نا والاا ع كهاتني»( ،)3وباار بإصبعيه:
السبابة والوسطال.
دائما:
املسلم مطالب بالعمل لدينه ودنياه ً
معطاء ،حأال تلفاظ احليااة آخار
منأجا
عىل بن املسلم مطالب بةن يعمل لد ياب ً
ً
ب فاسها ،وب يأوا ال م عامرة األرض حلظة واحدة ،وه ا ما علمناب من رساول اهلل
( )1ع اب م «اهامع الصغري» إىل بمحد وابن حبان واحلاكم والبيهقي م «الشعب» عن ببياه .وذكار
املناوي م «الفيض» ( )241/3بن اهليثمي عال عن سند بمحد :رجالاه رجاال الصاحيح ،وإن
احلاكم صححه ووافقه ال هبي م موضع ،ورىب م آخر ،وه ا صحيح ،ولكنه باعأبار إسناىين
خمألفني ،فعىل ضوء اإلسناى ال ي ذكرب احلاكم م «املساأدر » ( )311/0بعارب الا هبي عاىل
تصحيحه ،ولكنه تعقبه م ( ،)311/0وا ظر :تعليقنا عىل احلاديث رعام ( )16مان كأابناا:
«املنأقال من الرتغيب والرتهيب» ط .ىار الوفاء .وذكرب املن ري م «الرتغيب» ،وذكر تصحيح
احلاكم له وبعرب ،وذكرب األلبا م «صحيح اهامع» (.)2126
( )2رواب ابن حبان م «صحيحه» ( ،)1532 ،1531وذكرب األلبا م «الصحيحة» برعم (.)3
بيضا عن سهل بن سعد .وهو
( )3رواب بمحد والشيخان والرتم ي عن ب س ،ورواب بمحد والشيخان ً
معروف ك لك عن جابر وبريدة وغريمها .عال احلاافظ السايوطي :وها ا مأاواتر« .الفايض»
( ،)242/3وا ظر« :اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان» ،ملحمد فؤاى عباد البااعي ،ط.
عيسال احللبي ،حديث رعم (.)1153 ،1152
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صصص حني عال« :إن قاةت الاا ع ور يد ىدكز فايلع  -نخلع صغرية  -فإن اس طاع

ال يقوم ى ى يغرسها ،فليغرسها»(.)1
ولامذا يغرسها والساعة عائمة ،بو سأقوم للحظة؟ إ ه لن يعيش حأال جيني ثمرة
ما غرست يداب؟ وليس هنا من سيعيش بعدب حأال يقول :غارس لناا مان عبلناا
فةكلنا ،و غرس ليةكل من بعد ا! فالساعة تقوم عىل اهميع ،الفكرة هنا هي تكريم
معطاء إىل اللحظة األخرية ما
العمل ل ات العمل ،ووجوب بن يبقال املؤمن عام
ً
ىام فيه عدرة عىل العطاء.
فإذا كان ه ا مطلوبًا لد يا املرء ،فكيف ب يكون مطلوبًا لديناه؟ كياف يكاون
الدين بهون عند اهلل من الد يا؟!
آمارا بااملعروف
إن املؤمن مطالب بن يعمل لدينه ما اسأطاعً ،
ىاعياا إىل اخلاري ً

مقاوما لل
اهدا م سبيل اهلل،
اهيا عن املنكر،
ً
ً
ً

والفساى ،مأعاو ًاا ماع إخوا اه

املؤمنني عىل الرب والأقو  ،فاإن النصاوص الأاي بمارت هبا ا كلاه مل تنساخ ،ومل
بصص ب من ،بل هي باعية حمكمة إىل بن يرق اهلل األرض ومن عليها.
وقفة مع احلديث:
املجادى؟
املجدى ،ومن يكون؟ وماا الادين
وب بد لنا بن بني م احلديث معنال
َّ
ِّ
املجدى له؟ وما معنال الأجديد؟ وما مداب؟ وجوا به؟
ومن
ِّ

( )1رواب بمحد م «مسندب» ،والبخاري م «األىب املفرى» ،والطياليس ،وعباد بان محياد ،والبا ار،
وغريهم ،وعال اهليثمي :رجاله ثقات بثباات .ا ظار« :فايض القادير» ( ،)31 ،34/3وذكارب
بيضا (.)1020
األلبا م «الصحيحة» رعم ( ،)1وم «صحيح اهامع الصغري» ً
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من يقوم بالتجديد؟
بما من يقوم بالأجديد واإلحياء ،ف لك موعوف عىل بيان معنال «من» هنا.
فكلمة «من» م احلديث ال يف «من جيدى» عاد فهمهاا األكثارون عاىل بهناا
واحدا ،من عباعرة األمة وبف اذها تبعثه العناية
للمفرى ،ول لك اعأربوا املجدى فر ًىا
ً
اإلهلية ،ليجدى ما ىرس ،ويقوي ما ضعف ،ويرتق ما فأق.
ومن هنا ذكروا عد ًىا من املجدىين األفراى ،فمجدى الامئاة األوىل هاو خاامس
الراادين عمر بن عبد الع ي (ت141 :ها) ،و دى الامئة الثا ية حممد بن إىرياس
الشافعي (ت240 :ها) ،واخألفوا م دى الامئة الثالثة حيث كان عىل ربسها بكثر
من علم  ...ف كروا ببا احلسن األاعري (ت320 :ها) ،وببا العبااس بان رسياج
(ت345 :ها) ،والنسائي صاحب «السانن» (ت343 :هاا) ،وذكاروا م الرابعاة
القا ،ببا بكر الباعال (ت043 :ها) ،وببا حامد األسافراييني (ت045 :هاا)،
وم اخلامسة ببا حامد الغ ايل (ت646 :هاا) ،وم الساىساة الفخار الارازي (ت:
545ها) ،وعيل :الرافعاي (ت523 :هاا) ،وم الساابعة ابان ىعياق العياد (ت:
243ها) ،وم الثامنة :احلافظ زين الدين العراعي (ت141 :ها) ،بو رساج الادين
البلقيني (ت146 :ها).
وعد ظم احلافظ جالل الدين السيوطي (ت111 :ها) منظومة م ذلك ضمنها
بسامء املجدىين إىل زمنه ،وطمح إىل بن يكون هو دى الامئة الأاساعة ،كاام اىعاال
ابجأهاى املطلق ،وب كر عليه من ب كر من معارصيه.
وعد قلها العالمة املناوي م «فيض القدير» ،وفيها عال:

احلمااااد هلل العظاااايم املنااااه الام ااح الفضاال ألهاال الساانه
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ثاام الصااالة والسااالم لااأمس عاااىل باااي ىيناااه ب ينااادرس
لقاااد بتاااال م خااارب مشاااأهر رواب كاااال عااااالم معأاااارب
بة ااااه م ربس كاااال مائااااه يبعاااث ربناااا لااادين األماااه
أهاااد
َمنًّاااا عليهاااا عال ًماااا جياااد ُى ىيااان اهلاااد أل اااه
ُ
فكااان عنااد الامئااة األوىل عماار خليفااة العاادل بإمجاااع وعاار
والشااافعي كااان عنااد الثا يااه لااام لااه ماان العلااوم الساااميه
اادب مااان َّبماااه
واباان سااريج ثالااث األئمااه واألااااعري عا َّ
األسفرايينيُ ،خلف عاد حكاوا
والباااعال رابااع بو سااهل بو
ّ
واخلااامس احلاارب هااو الغاا ايل وعاادب مااا فيااه ماان جاادال
والساىس الفخر اإلمام الارازي والرافعااااي مثلااااه يااااوازي
والساااابع الراعاااي إىل املراعاااي ابااان ىعياااق العياااد باتفااااق
والثااامن احلاارب هااو البلقينااي بو حااافظ األ ااام زياان الاادين
وال ط م ذلك بن متيض الامئاه وهااو عااىل حياتااه بااني الفئااه
يشااااار بااااالعلم إىل مقامااااه وينرصاااا الساااانة م كالمااااه
علمااه بهاال الاا من
وبن يكااون
ً
اام ُ
جامعااا لكاال فاان وبن َي ُع َّ

وبن يكون م حاديث عاد روي من بهال بيات املصاطفال وعاد

ااااااااااااااااااااااوي
وكو اااه فااار ًىا هاااو املشاااهور عا ع
اور
ادا طااق احلااديث واهمها
وهااا ب تاساااعة الامئأاااني عاااد بتت وب ُيخ َلف ما اهلاىي وعاد
وعااد رجااوت ب نااي املجاادى فيها ففضال اهلل لايس جيحاد

()1

(« )1فيض القدير» (.)212/2
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وإذا كان السيوطي عد رجح كون املجدى فر ًىا؛ أل ه املشهور عند اهمهور ،فقد
قل املناوي عول احلافظ ال هبي« ،من» هنا للجمع ب للمفرى ،فنقاول ماث  :عاىل
ربس الثالثامئة :ابن رسيج م الفقه ،واألاعري م األصول ،والنسائي م احلديث،
وعىل السأامئة مث  :الفخر الرازي م الكاالم ،واحلاافظ عباد الغناي م احلاديث،
وهك ا(.)1
وعال ابن األثري م «جامع األصول»:
«عد تكلموا م تةويل ه ا احلديث ،وكل باار إىل القائم ال ي هو مان م هباه،
ومحلوا احلديث عليه ،واألوىل العموم ،فإن «من» تقع عاىل الواحاد واهماع ،وب
بيضاا باةويل األمار ،وبصاحاب
بيضا بالفقهاء ،فإن ا أفااع األماة يكاون ً
بأص ً
مشارا إليه م كل مان ها ب
احلديث ،والقراء ،والوعاظ ،لكن املبعوق ينبغي كو ه
ً

الفنون.

ففي ربس األوىل من بويل األمر :عمر بن عباد الع يا  ،ومان الفقهااء :حمماد
الباعر ،والقاسم بن حممد ،وسامل بن عبد اهلل ،واحلسن ،وابن سريين ،وغريهم مان
طبقأهم ،ومن القراء :ابن كثري ،ومن املحدثني :ال هري.
وم ربس الثا ية من بويل األمر :املةمون ،ومن الفقهاء الشافعي ،واللؤلؤي مان
بصحاب بيب حنيفة ،وباهب من بصحاب مالك  ...ومن القراء :احلرضمي ،ومن
املحدثني :ابن معني ،ومن ال هاى :الكرخي.
وم الثالثاة مان بويل األماار :املقأادر ،وماان الفقهااء ،اباان رسياج الشااافعي،
والطحاوي احلنفي ،واخلالل احلنبيل ،ومن املأكلمني :األاعري ،ومن املحادثني:
( )1السابق (.)11/1
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النسائي.
وم الرابعة من بويل األمار :القااىر ،ومان الفقهااء :األسافراييني الشاافعي،
واخلوارزمي احلنفي ،وعبد الوهاب الاملكي ،واحلسني احلنبيل( ،)1ومن املأكلماني
الباعال  ،وابن فور  ،ومن املحدثني :احلاكم ،ومن ال هاى :النوري ،وهك ا يقاال
م بقية القرون»(.)2
وذكر احلافظ م «الفأح» ما بَّه عليه البعض وهو :ب ه ب يل م بن يكون م ربس

كل عرن واحد فقط ،بل األمر فيه كام ذكرب النووي م حديث« :ال تزاا طائفذع ةذن

ة ي ظاهرين أ احلق» ،من ب ه جيوز بن تكون الطائفة مجاعة مأعادىة مان ب اواع
املؤمنني ،ما بني اجاع وبصري باحلرب ،وفقيه ،وحمدق ،ومفرسا ،وعاائم بااألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وزاهد وعابد ،وب يل م اجأامعهم ببلاد واحاد ،بال
جيوز اجأامعهم م عطر واحد ،وتفرعهم م األعطار ،وجياوز تفارعهم م بلاد ،وبن
يكو وا م بعض ىون بعض ،وجيوز إخالء األرض كلها من بعضهم ،بو فاةو ،
إىل بن ب يبقال إب فرعة واحدة ببلد واحد ،فإذا ا قرضوا بتال بمر اهلل.
عال احلافظ بن حجر :وه ا مأجه ،فإن اجأامع الصفات املحأاج إىل جتديادها ب
تنحرص م وع من اخلري ،وب يل م بن مجيع خصال اخلري كلها م ااخص واحاد،
إب بن يدعال ذلك م عمر بن عبد الع ي  ،فإ ه كان القائم بااألمر عاىل ربس الامئاة
األوىل باتصافه بجميع صفات اخلري ،وتقدمه فيها ،ومن ثم بطلق بمحد :بهنم كا وا
( )1هو احلسني بن خلف الفراء.
(« )2جامع األصول» ببن األثري ( ،)320 - 324/11ويالحظ بن ابن األثاري ذكار بعاض بفاراى
اعأربهم من املجدىين ،وهم ب يرعون إىل ه ا املسأو مثل بويل األمر من العباسيني ،فعلايهم
مآخ كثرية ،واملقصوى من قل كالمه عدم حرص الأجديد م واحد.
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حيملون احلديث علياه «يعناي :احلاديث الاوارى م الأجدياد» .وبماا مان بعادب
فالشافعي ،وإن اتصف بالصفات اهميلة والفضائل اهمة ،لكناه مل يكان القاائم
بشةن اههاى واحلكم بالعدل.
عال« :فعىل ه ا كل من اتصف بيشء من ذلك عند ربس الامئة هو املاراى ساواء
تعدى بم ب»( )1ا أهال.
مناقشة وترجيح:
وال ي بخأارب هنا ما ذهب إلياه ابان األثاري والا هبي وغريمهاا :بن «مان» م
احلديث امل كور ،تصلح للجمع كام تصلح للمفرى.
وذلك بن «من» م بصل وضعها صاحلة هل ا وذا  ،وم القرآن الكريم{ :ومالَ
ُ
ۡ ُ ُ
ۡ ۡ
ۡ ُ ُ ُ ُۡ
ف
ۡ ف
كخلونَٱۡلصاةَ} [النسااء:
َمؤم ِٞلَُأ ْو َٰٓلئِكََ َ
عَمِلَذك ٍرَأوَأنَثَوهو
ي َعملَمِلَٱّيصُل ِحُ ِ

.)2(]762

إذا عرفنا ه ا ،فقد يكون املجدى فر ًىا ،هييئه اهلل ليقوم بمهمة اإلحياء والأجديد
كعمر بن عبد الع ي  ،وعد عيل :فرى ذو مهة ،حييي بمة! وعال الشاعر:

لااايس عاااىل اهلل بمساااأنكر بن جيماااع العاااامل م واحاااد!
وعد يقوم بالأجديد واإلحياء مجاعة بو مدرسة بو حركة :فكرية ،بو تربوياة ،بو
جهاىية ،يأواىص بهلها باحلق والصرب ،ويأعاو ون عىل الرب والأقو .
وعد يقوم بمهمة الأجديد بفراى بو موعاات مأنااثرة ،كال م موععاه ،اال
(« )1فيض القادير» ( ،)11/1وا ظار« :فاأح البااري» ( )216/13ط .الادار السالفية ،و«رشح
النووي عىل مسلم» ( )610 ،613/0ط .الشعب بالقاهرة.
( )2وغريها من اآليات الدالة عىل ذلك كثري.
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اهأاممه واخأصاصه .ه ا م ال العلم والفكر ،وذا م اال السالو والرتبياة،
وثالث م ال خدمة املجأمع ،ورابع م ال احلكم والسياسة ،وآخارون م اال
اههاى واملقاومة ،وكل من ثُغرة من ثغر اإلسالم ،احتدت بهدافهم ،ومباىئهم ،وإن
اخألفت مواععهم وطرائقهم.
وهنا بحب بن ب به عىل بمر ينبغي للعاملني لإلسالم من األفراى واهامعاات بن
يعوب وهو:
إن اخأالف مناهج العمل لإلسالم ،وتعدى اهامعات العاملة لأجديادب ،لايس
موما عند اهلل ،وب عند ال ين آمناوا؛ ب اط بن يكاون
بمرا م ً
اهرة مرضية ،وب ً
اخأالف تنوع وبصص ،ب اخأالف تضااى وتنااعض ،بمعناال بن يكاون هناا
بعضاا،
تكامل وتناسق وتعاون بني ه ب األ واع من العمل ،بحيث يكمل بعضها ً
ويشد بعضها بزر بعض ،وجتمعها القضايا الكرب  ،واملواعاف املصاريية ،لأواجاه
واحدا كالبنيان املرصوص.
العدو املشرت ص ًّفا
ً
بما بن حياول كل منهم إثبات فسه و في غريب ،وجيعل بكرب مهه بناء ذاتاه عاىل
ب قاض العاملني اآلخرين ،فإ ه ب لك يؤىي إىل ضعف القاو اإلساالمية كلهاا،
وتآكلها من ىاخلها .كام يفأح ثُغرة للعدو املشرت  ،ليرضب اهمياع ،وهاو آمان
مسرتيح!
ويكون معنال «البعث» م احلديث :هتيئة األسباب املواتياة ،وإتاحاة الظاروف
املناسبة ،وخلق املناخ املالئم ،لظهور حركة الأجديد للدين ،واإلحياء لألمة ،وفق
سنن اهلل تعاىل الأي ب تأبدل.
وليس معنال «البعث» إذن إ هار دى بخارعة من اخلوارق الكو ية ،هيبط مان
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السامء بغأة ،بو تنشق عنه األرض فجةة ،ليغري ماا بالنااس ،وإن مل يغاريوا هام ماا
بة فسهم.
وه ا ال ي فهمناب من احلديث ،هو املوافق مل جاءت باه األحاىياث األخار ،
الأي اطت رصة الدين م ال من بطائفة تقوم عىل احلاق ،ب بفارى واحاد ،كاام م
احلديث الصحيح املعروف« :ال تزاا طائفع ةن ة ي قائمني أ ةر اهلل ،ال يرضهز

ةن خالفهز ،ى ى ييت ةر اهلل وهز أ ذلذ » .وعد ورى عان عادى مان الصاحابة
بةلفاظ مأقاربة.

الَخل ۡقصافَٓأ ُ فماةَٞي ۡه ُ
اكونَ
بل هو املوافق لام م كأاب اهلل تعاىل حيث يقول{ :وم فِم َۡ
ۡ
ُ
نِٱۡل َ ِقَو ِ َهِوَي ۡعكِلونَ} [األعراف.]787 :

وعد ورى :ه ب اآلية لكم .يعني :املسالمني .وعاد بعطاال القاوم باني بياديكم

ۡ
ۡ ُ َٰٓ ُ ٞ
وَسَأ فمةَي ۡه ُكونَنِاٱۡل َ ِقَو ِاهِوَ
مثلها( .)1يشري إىل عوله تعاىل م السورة{ :ومِلَق َو ِمَم
ُ
ي ۡعكِلونَ} [األعراف.]721 :

وه ا ال ي جاء به اخلرب اإلهلي ،جاء بمثله األمار اإلهلاي م مثال عولاه تعااىل:

ۡ
ۡ
ۡ ُ َ ُ
ِصُ ۡمَأ ُ فمةۡ ََٞك ُ
وفَوۡض ۡصه ۡ
اونَوالَٱل ۡ ُ
َٱَخ ِۡرَوۡضأ ُم ُرونَناٱلۡم ۡع ُ
ارَ
ص
م
ر
 ى
إ
َ
ون
و
لُلَم
{و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ
ُ ْ
ۡ
ُ
وأ ْو َٰٓلئِكَه ُمَٱل ُمفل ُِحونَ} [آل عماران ،]702 :ويؤكدب مثل عوله تعاىل{ :وتعافونواَلَعَ
ۡ َ فۡ
اواَْن ف
ْۡ ۡ َ
ۡ
اب} [العرصا،]3 :
ٱلَّ ۡ َِ
ٱلقو َُ
بَو
ى} [الامئدة ،]6 :وعوله{ :وتَواص َواَنِٱۡل ِقَوتواص ِ
ٱّي ِ ِ
ف ف ُ ُّ ف
ُ ُ
اَ
فُ ُۡ
مَبصايُ ٞلَ
َِفَسا ِيلِهِوَصااففَكاأنه
وعولااه ساابحا ه{ :إِنَٱَّللَُيِاابَٱَِِاالََُِتِلااون ِ
ٞ
وص} [الصف ،]2 :وعوله صصص« :يد اهلل ةع اجلام ع»(.)2
فم ۡر ُص َ
( )1ذكرب ابن كثري م «تفسريب» عن عأاىة بالغًا إىل النبي صصص ( )251/2ط .احللبي.
( )2رواب الرتم ي من حديث ابان عبااس بارعم ( ،)2152وحاديث ابان عمار بارعم (،)2151
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واحلق بن الفرى مهام تكن مواهباه ،ومهاام يكان عطاا ب ،فهاو حمادوى الطاعاة
والقدرة ،ما مل يكن معه بعوان يشدون بزرب ،ويقوون بمرب؛ فاملرء عليل بنفسه ،كثري
بإخوا ه ،ضعيف بمفرىب ،عوي بجامعأه وبعوا ه.
وهل ا عال موسال سسس  -وهو القوي األمني  -حني كلفه اهلل بالرسالة{ :وَ ۡ
ٱجعلَ
َ
ۡ
ا َ ۡ ۡ
َِفَأ ۡ
اك َۡۡناهِوَٓأ ۡقز ََ03وأ ۡۡش ۡك ُ
ٱش ُ
لََ42هُ ُ
اه ِ ٓ
ِ
ار َََ04كَۡ
م
َ
03
َ
ِخ
َأ
ون
َ
ار
َ
ه
َأ
ِل
اَم
ۡضر
ق
َو
 ى
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ۡ
ف
ِراََ02إنكَكصعَنصفَن َِّ ا
نُس َبحكَكث ِ ا
ِراََ00ونذكركَكث ِ ً
ِرا} [طه ،]32 - 61 :وعال اهلل
ِ
ِ
ِ
ۡ
ُ
ُ
ُ
ۡ
ُ
نعلَّي م ُ
طُ اصف} [القصص.]32 :
فَسل َ
تعاىل م جوابه{ :سنو ُّكَوضككَنِأخِيكَو َ

وه ا يدلنا عىل بن الفرى مهام عوي ،حيأاج إىل معو ة غريب ،حأال يشأد عضدب.
وبرصح من ذلك وبوضح عول اهلل تعاىل لرسوله حممد عليه الصاالة والساالم:
ف

ۡ

ف

ُُ

ۡ
{ ُهوَ ِ ٓ ف
ِرۦ ِوَو ِٱل ُم ۡؤ ِمص ِنيََ24ويّيفَب ۡنيَقلو ِ ِه َۡمَ[ }...األ فال.]23 ،26 :
ٱِ َيَككَنِص ِ

فقد َم َّن اهلل عليه بة ه بيدب بنرصب واملؤمنني املؤلفاة علاوهبم عاىل غاياة واحادة
وعقيدة واحدة ،بي بيدب باهامعة املؤمنة املرتابطة.
وإذا فهمنا احلديث ه ا الفهم ،مل عد م حاجة إىل ا أظار « دى» بو مهدي فرى،
هيبط علينا من السامء م علبة مغلقة ،ىون بي جهد بو سعي منا.
ومل عد م حاجة إىل بن يدعي واحد من الناس ب ه دى القرن األوحد ،فيقبال
منه عوم ويرفضه آخرون ،كام فعل اهالل السيوطي ححح ،حني اىعاال ب اه ادى
الامئة الأاسعة ،فة كر عليه كثري من معارصيه.
واسأغرب كليهام ،لكن رواب الطربا بسند رجاله ثقات ،كام عال اهليثمي ،وعال ابن حجار :لاه
اواهد كثرية منها موعوف صحيح؛ ل ا رم السايوطي حلسانه م «جامعاه الصاغري» .ا ظار:
«فيض القدير» ( ،)061/5وذكرب األلبا م «صحيح اهامع» برعم ( ،)1456الطبعة الثا ية.
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ومل عد م حاجة إىل بن يدعي واحد ،بو فئة ل يد بو عمرو من الناس ب اه ادى
الامئة العارشة بو الرابعة ع ة له ،وب ظري له ،فيقبله من كان عىل م هبه بو م به،
هتكما وسخرية.
ويوسعه اآلخرون ً
ومل عد م حاجة إىل بن ينأصب كل فريق لرتايح ادى مناه ،فةهال احلاديث
مأكلماا ،ورجاال الفقاه ب يا كرون إب
يراحون حمدثًا ،وعلامء الكالم يقادمون
ً
ااافعيا،
فقيهاا مان ما هبهم ،فالشاافعية يقادمون
فقيها ،وكل مجاعة يقادمون ً
ً
ًّ
حنبليا ،وهك ا جد املهأمني بالسياساة يرااحون خليفاة بو
واحلنابلة يراحون
ًّ
عسكريا.
عائدا
بمريا ،واملهأمني باههاى يراحون ً
ًّ
ً
إ نا هب ا الفهم

األمة كلها م الأجديد املنشوى ،فهي الأي تفرز املجدىين،

وتصقلهم ،وحتركهم ،وهتيئ الظروف املناسبة لظهورهم وحركأهم ،وهاي الأاي
تساعدهم عىل حتقيق آماهلم ،وإزالة العقبات من طريقهم ،ومتدهم بال اى والوعاوى
م رحلأهم الطويلة إىل ما ينشدون  ...وهي الأي تعطي كل فارى موععاه م عافلاة
الأجديد؛ ليحرسه ويرعاب كام عيل :ب ت عىل ثغرة من ثغر اإلسالم فاال ياؤتني مان
عبلك.
وهنا يصبح سؤال كل مسلم:
ماذا يكون ىوري م حركة الأجديد؟ وما واجبي حوب؟
بدل بن يكون كل مهه وسؤاله :مأال يظهر املجدى؟!
مأال يقع الأجديد؟
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ولكن متى يقع التجديد؟
إن احلديث حدى للأجديد وع ًأا هو «ربس كل مائة سنة» .وربس اليشء بعاالب،
وربس السنة بوهلا.
وعد تساءل ال اح هنا عن بداية الامئة ،فقال املناوي :حيأمل املولاد النباوي ،بو
من البعثة ،بو اهلجرة ،بو الوفاة ،عال :ولو عيل بةعربية الثا «بي :البعثاة» مل يبعاد،
لكن صنيع السبكي وغريب مرصح بةن املراى الثالث(« )1بي اهلجرة» .ا .ها.
وذلك بهنم م حديثهم عن املجدىين اعأربوا الأاريخ اهلجاري هاو األسااس،
وهو معقول؛ أل ه الأاريخ ال ي بهلم اهلل املسلمني من عهد عمر بن يؤرخوا به ىون
غريب ،فلم يعأمدوا املولد وب البعثة وب الوفاة.
ويالحظ بهنم جعلوا العربة بوفاة املجدى م ربس القرن ،كام يوضح ذلك تاريخ
وفيات ال ين عينوهم للأجديد ،فعمر بن عبد الع ي (ت141 :هاا) ،والشاافعي
(ت240 :ها) ،وابن رسيج (ت345 :ها) ،والباعال (ت043 :هاا) ،والغا ايل
(ت646 :هااا) ،والاارازي (ت545 :هااا) ،واباان ىعيااق العيااد (ت243 :هااا)،
والعراعي (ت141 :ها).
إماما مثل ابن تيمية برغم حركأاه الأجديدياة الضاخمة م الفكار
ومل ي كروا ً
اإلسالمي بمخألف جوا به؛ أل ه تةخرت وفاته عن ربس الامئة (ت221 :ها).
واحلديث مل يقل :إن اهلل يأوىف املجدى عاىل ربس القارن ،بال يبعثاه عاىل ربس
القرن ،ومعناب :بن مهمأه تبدب م ربس القرن ،وليست تنأهي عندب.
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وعد ربيت العالمة املناوي بَّه عىل ه ا املعنال ،فقال:
«وهنا تنبيه ينبغي الأفطن له ،وهو بن كل من تكلم عىل حديث« :إن اهلل يبعذث

 »...إلخ .إ ام يقررب بناء عىل بن املبعوق عىل ربس القرن يكون موتاه عاىل ربساه،
وب ت خبري بةن املأباىر من احلديث إ ام هو :بن البعث  -وهو اإلرسال  -يكون عىل
ربس القرن ،بي بوله .ومعنال إرسال العامل :تةهله للأصدي لنفع األ ام ،وا أصاابه
لن

األحكام ،وموته عىل ربس القرن بخ ب بعث! َف َأ َدبَّر بإ صاف.
عال :ثم ربيت الطيبي عال :املراى بالبعث من ا قضات الامئاة ،وهاو حاي عاامل

مشهور مشار إليه.
بيضا من يصحح ويقوم بةمر الدين ،وإ ام
والكرما عال :عد كان عبيل كل مائة ً
املراى من ا قضت الامئة وهو حي عامل مشار إليه.
بل ذكر املناوي :ب ه عد يكون م بثناء الامئة من هو ك لك ،بل عد يكون بفضال
من املبعوق عىل ربس القرن ،وبن بصيص ربس القارن ،إ اام هاو لكو اه مظناة
ا خرام علامئه غالبًا ،و هور البدع ،و جوم الدجالني»( .)1وهو كالم وجيه.
وال ي براب بن احلديث يفيد ب ه ب يب غ عرن ،إب ويب غ معه فجر جديد ،وبمال
جديد ،وبعث جديد ،حأال تسأقبل األمة املسلمة القرن بقلوب حيدوها الرجااء م
غد بفضل ،وع ائم مصممة عىل عمل بمثل ،و يات صااىعة م تغياري الواعاع باام
وخصوصا بن املفروض م األمة بن تقاف عاىل ربس القارن ماع
يوافق الواجب،
ً
فسها وعفة حماسبة وتقويم ،حماولة بن تسأفيد من ماضيها ،وتانهض بحارضهاا،
خريا من
خريا من بمسها ،وغدها ً
وترعي بمسأقبلها مبأهلة إىل رهبا بن يكون يومها ً
(« )1فيض القدير» (.)13 ،12/1
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يومها.
ومل ينف احلديث وجوى دىين م بواسط القرن وبواخرب ،بل ه ا هاو الواعاع
امللحوظ ملن يقرب تاريخ ه ب األمة ،وجيدر من املجدىين بمثال األئمة :ابن اهوزي،
وابن تيمية ،وابن القايم ،والشااطبي ،وابان الاوزير ،وابان حجار ،والادهلوي،
والشوكا  ،وغريهم من األعالم.
اجملدد له؟
من َّ
املجدى له ،كام َّبين احلديث ،فهو «ه ب األمة» ،وهي اهامعة املحمدياة ،كاام
بما
َّ

عال املناوي ،وبصل «األمة» اهامعة ،مفرى لف ًظا ،مجع معنال ،وعد خياأص باهامعاة

ال ين بعث فيهم بي ،وهم باعأبار بعثاه فايهم ،وىعاائهم إىل اهلل ،يسامون «بماة
بعضاُ ،س ِّم َي املؤمنون «بمة اإلجاباة» وهاو املاراى هناا،
الدعوة»؛ فإن آمنوا كاًّل بو ً
بدليل إضافة الدين إليها م عوله« :ىينها»(.)1

فكلمة «هل ب األمة» إاارة إىل بمة اإلسالم ،بماة اإلجاباة ،عاىل امأاداى عروهناا
وبجياهلا ،كان النبي صصص يسأحرضها بمامه ،ويشري إليها بقوله« :ه ب األمة».
ۡ ُ
وهي األمة امل كورة م القرآن الكريم ،م مثل عوله تعاىل{ :وكذُل ِكَجعلنُُ ۡمَ
أ ُ فم اةَوس اَّف} [البقرةُ { ،]723 :ك ُ
صت َۡمَخ ِۡرَأ ُ فمةَأ ُ ۡخرج ۡ
فس} [آل عمران.]770 :
عَل فِلص ِ َ
ٍ
ِ

وب يعرف القرآن وب السنة بمة غري األمة اإلسالمية ،وهي بمة واحدة كاام بمار

ف ُ ٓ ُف ُ ُ ُ ا
اتُ ۡمَأ فماةَ
اهلل تعاىل ،وإن اخألفات بجناساها وبلواهناا وبوطاهناا{ :إِنَها ِذَۦ ِوَأم
ف ُ ٓ ُف ُ ُ ُ ا
ُّ ُّ ُ ۡ ف ُ
ا
ا
ون}
امَُاٱتق َِ
اتُ ۡمَأ فماةَوُحِاكةَوينافَز ُ
وُحِك َة} [األ بياءِ{ ،]16 :إَونَها ِذۦ ِوَأم

[املؤمنون.]26 :
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وب جيوز بن قول كام يقول بعض الناس« :األمم اإلسالمية» ،فليس م اإلسالم
«بمم» ،بل «بمة» واحدة ،ولكن هنا «اعوب إسالمية» ىاخل ه ب األمة.
والأجديد املطلق الكامل هو ال ي يغطي مساحة األمة اإلسالمية كلها ،وياؤثر
معا ،وعاد ربيناا
مجيعا ،كام بن الأجديد الكامل هو ال ي يشمل العلم والعمل ً
فيها ً
ه ا م مثل تةثري عمر بن عبد الع ي والشافعي والغ ايل و حاوهم ،ممان بثاروا م
حميط األمة املسلمة مجعاء ،وإن كان تةثري كل منهم م جا ب بو بكثر مان جوا اب
احلياة اإلسالمية.
خاصا بجا ب من جوا ب احلياة ،بو بقطر من
ولكن الأجديد عد يكون ج ًّئياًّ ،

األعطار ،بو بفئة من الفئات ،بو حو ذلك ،وعد يأسع ألكثر من جا ب وبكثر مان
فئة ،وبكثر من بلد.
اجملدد؟
ما
الدين َّ
ُ
املجدى» م احلديث فهو «الدين» ،ولكن ما املراى با «الدين» م احلديث؟
بما « َّ
وكلمة «الدين» ومثلها كلمة «اإلسالم» إذا بطلقت تعني بحد بمرين:
بوهلام :املنهج اإلهلي ال ي بعث اهلل به رساوله وب ا ل باه كأاباه ،مان العقائاد
والعباىات واألخالق وال ائع؛ لينظم هبا عالعة اإل ساان برباه ،وعالعاة النااس
بعضهم ببعض ،وهو ما عرب عنه العالمة ابن خلدون بة ه« :وضع إهلي سائق للب
باخأيارهم إىل ما فيه صالح معااهم ومعاىهم».
وه ا املعنال  -بالنظر إىل بسسه وبصوله  -ثابت ب يقبل الأغيري وب الأجديد من
حيث هو حقيقة خارجية.
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واعورا،
فكرا
ً
والثا  :احلالة الأي يكون عليها اإل سان م عالعأه باملعنال األول ً

وعم  ،وخل ًقا ،وم ه ا املعنال يقال :فالن ضعيف الدين بو عويه ،حسن اإلساالم
بو رىيء اإلسالم.
والدين هنا مأغري مأحر  ،فهو ي ياد ويانقص ،ويضاعف ويقاو  ،ويصافو
ويكدر ،ويسأقيم وينحرف ،بحسب فهم اإل سان له ،وإيام ه به ،والأ امه بأعاليمه.
وه ا املعنال هو ال ي يقبل الأجديد ،وب غرو بن جاء الدين م احلاديث الا ي
معنا مضافًا إىل األمة ،وليس مضافًا إىل اهلل «ليجدى هلا ىينها» فالأجديد ينصب عىل
ىين األمة ،وليس عىل ىين اهلل تعاىل.
معنى التجديد:
وهب ا ر ب ه ب معناال إل كاار بعاض العلاامء عباارة «الأجدياد» م الادين،
وتوجسهم خيفة بن يسأخدمها بعض املنحارفني فايام ب يقبلاه اإلساالم ،فلسانا
بحرص عىل الدين ممن بعثه اهلل به ،وعد طق هب ب الكلمة وصح هبا احلاديث ،فلام
مسلما بن يأخوف من اسأعامهلا ،وإ ام املهم هو حتدياد مادلوهلا حأاال ب
يعد يسع
ً
يسأخدمها كل فرى بو كل فريق بام حيلو له.
فما معنى التجديد هنا؟!
قل الع ي ي م «رشحه للجامع الصغري» عن العلقماي :بن معناال الأجدياد:
إحياء ما ا درس من العمل بالكأاب والسنة واألمر بمقأضامها( ،)1فجعل الأجديد
ينصب عىل «العمل».
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وعال املناوي م معنال «جيدى» :يبني السنة من البدعاة ،ويكثار العلام ،وينرصا
بهله ،ويكرس بهل البدعة( ،)1فجعل الأجديد منصبًّا عىل «العلم».
وم مقام آخر عال :جيدى ما ا درس من بحكام ال يعة ،وماا ذهاب مان معاامل
السنن ،وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة( .)2وهو يشمل العلم والعمل.
مجيعا.
والأجديد املطلق يشمل العلم والعمل ً
وبوى بن ب به هنا عىل معنال مهم م عضية الأجديد ،وهو :بن الأجديد ليشء ما،
هو حماولة العوىة به إىل ما كان عليه يوم شة و هر ،بحيث يبادو ماع عدماه كة اه
جديد ،وذلك بأقوية ما َو َهال منه ،وترميم ما ييل ،ورتق ما ا فأق ،حأال يعوى بعرب
ما يكون إىل صورته األوىل.
فالأجديد ليس معناب تغيري طبيعاة القاديم ،بو ابسأعاضاة عناه بيشاء آخار
مسأحدق مبأكر ،فه ا ليس من الأجديد م يشء.
ولنةخ ب لك مث م احلسيات؛ إذا برى ا جتديد مبناال بثاري عرياق ،فمعناال
جتديدب :اإلبقاب عىل جوهرب وطابعه ومعامله ،وكل ما يبقال عىل خصائصاه وتارميم
كل ما بصاابه مان عوامال الأعرياة ،وحتساني مداخلاه ،وتساهيل الطرياق إلياه،
والأعريف به  ...إلخ ،وليس من الأجديد م يشء بن هندمه ،و قيم عاامرة ضاخمة
عىل بحدق طراز مكا ه.
وك لك الدين :ب يعني جتديدب إ هار طبعة جديدة منه ،بل يعني العوىة باه إىل
حيث كان م عهد الرسول صصص وصحابأه ومن تبعهم بإحسان.
(« )1فيض القدير» (.)212 ،211/2
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وه ب العوىة ب بيف ،كام يأاوهم بعاض النااس ،إهناا م احلقيقاة العاوىة إىل
الأيسري ب إىل الأعسري ،إىل الأبشري ب إىل الأنفري ،إىل ابهأامم باللباب ب الوعوف عند
القشور.
إن ال ي يقرب فقه الصحابة والأابعني جياد بهنام بفقاه النااس لاروح اإلساالم
ومقاصدب ،ومل يكو وا حرفيني ،وب اكليني .كا وا ملأ مني كل ابلأ ام ب ع اهلل،
ومع ه ا كا وا جيأهدون م بحكام الوعائع باروح سامحة ،تعلام النااس بن اهلل مل
ي ع ىينه إب ملصلحة عباىب ،وب ه يريد هبم اليرسا وب يرياد هبام العرسا ،وكاان
عيل ررر ترجيح «النمط األوساط» الا ي يلحاق باه
منهجهم كام عرب عنه اإلمام ّ

الأايل ،ويرجع إليه الغايل.

إن مفأاح الأجديد للدين هو :الوعي والفهم ،وبعبارة إساالمية صاميمة هاو:
الفقه ،وب بعني بالفقه املعنال ابصاطالحي املعاروف ،وهاو ماا يأعلاق بمعرفاة
األحكام الفرعية من الوضوء والصالة والرضاع وال واج والطالق فقط ،وإن كان
ه ا مطلوبًا وحممو ًىا ،ولكن بعني بالفقه :مفهومه القرآ والنبوي وهو امل كور م
ۡ

ۡ

ۡ ف
عَّي ِق ۡومَيفق ُهونَ} [األ عام ،]18 :وهو ال ي فاب اهلل عن
عوله تعاىل{ :ق َكََُّلصفَٱٓأۡلي ُ ِ

فُۡ ۡ ف ۡ
اومََّٞلَيفق ُهاونَ}
امل كني وغريهم من بعداء املسلمني حاني وصافهم {نِاأنه َمَق
ُۡ ُُ  ٞف ۡ
وبََّلَيفق ُهاونَنِهاف} [األعاراف،]711 :
[األ فال ،]22 :وعال عن بهل جهنم{ :له َمَقل
َُ ۡ َُۡ ۡ ٓ َ ٞ
ْ
َلتف فق ُهواَِْف َ
ۡ
اوم ُه ۡمَ
َِلَو ِلُصذ ُِزواَق َۡ
َٱِّ
َ
ِلَُكَُ ِرقةَمِصهمَطفئِفة
ِ
ِ
وعال تعاىلُ{ :ل َوَّلَنفرَم ِ
ِ
ُ ْٓ ۡ ۡ ف ُ ۡ ۡ
َُيذ ُ
خريا؛ يفقه
ب
اهلل
يرد
ةن
«
:
صصص
وعال
،
]
766
:
الأوبة
[
}
ون
َ
ز
إِذاَزجعواَإِل ِهمَّيعلهم
ً

ر الدين»(.)1

( )1مأفق عليه من حديث معاوية.
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والفقه هنا كام يدل عليه القرآن والسنة فقهان :فقه م الكون ،وفقاه م الادين،
فاألول يعني الفهم عن اهلل فيام خلق ،والثا يعني الفهم عن اهلل فيام رشع.
الفقه م الكون يراى به :الفقه آليات اهلل م األ فس واآلفااق ،ولسانأه الأاي ب
تأبدل م الكون واإل سان ،كام يدل عىل ذلك سياق اآليات الكريمة.
والفقه م الدين هنا يعني املعرفة الأي حصل عليها بعاد ىراساأنا املأفحصاة
خالصاا مان الشاوائب،
ساليما،
فهما
ً
ً
لإلسالم من ينابيعه الصافية ،بحيث يفهم ً
بعيدا عن غلو املأطرفني ،وتقصري املضيعني ،مسرتادين هبد اهيل األول الا ين
ً
كا وا بفهم الناس ملقاصد اإلسالم ،وبحرصهم عاىل الأ اماه والعمال باه  ...غاري
غافلني عام متي به اإلسالم من الشمول وابعأدال والأيسري ،مفرعني باني الكلياات
واه ئيات ،وبني األصول والفروع من األحكام ،مميا ين باني ماا ااة ه الثباات
واخللوى ،وما اة ه املرو ة والأغري ،مفرعني بني مراتب األعامل وىرجاهتا م ميا ان
ال ع ،حسنات كا ت بو سيئات ،فليست األركاان كبقياة الفارائض ،وليسات
الفرائض كالواجبات ،وب الواجبات كالسنن الرواتب ،وب الرواتب كاملسأحبات.
ومن احية بخر  :ليس الكفر كاملعاا

وإن كا ات كباائر ،وليسات كباائر

املحرمات كصغارها ،وليست الصغائر املأفق عليها كاملشأبهات املخألاف فيهاا،
وليست املحرمات كاملكروهات ،وب املكروب حتري ًما كاملكروب تن ًهيا ،وب املكاروب
تن ًهيا كخالف األوىل ،ولكل عمل مرتبأه ،ولكل مرتبة حكمها.
ومن بعظم اخلطل واخلطر ت ويب الفروق بني ه ب املراتب واألعامل ،واعأباار
واحدا ،فإن اهمع بني ما فرعه اهلل ،كالأفريق بني ما مجعه اهلل ،كالمها ب
اهميع اي ًئا
ً
جيوز.
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اهلجري م حاجة إىل جتديد فكاري ثقاام

واسع عميق ،جتديد يعيد لالجأهاى حياته و شاطه من جديد ،وابجأهاى بنوعياه:
الرتجيحي اب أقائي واإلبداعي اإل شائي .اجأهااى يضاع للمشاكالت املعاارصة
حلوهلا من ىاخل رشيعة اإلسالم ،ويصف ألىواء أمعاتنا بىويأها الناجحاة مان
صيدلية اإلسالم فسه ،ب من مصنوعات الغرب العلام بو ال ق اإلحلاىي.
وه ا يوجب عىل املجامع العلمية املعنية هب ا املجاال بن تعاني عاىل ذلاك ،وب
صدرا باآلراء ابجأهاىية ،كام جيب عىل كليات ال يعة بن جتعال مناهجهاا
تضيق
ً

وكأبها وىراسأها م الفقه وبصوله وتةرخيه  -وبخاصة فقه القرآن والسنة م ضاوء
املقار ة العلمية  -عاىرة عىل تكوين العقلية الفكرية املسأقلة ،املراحة لالجأهاى م
ابته اب أقائية واإل شاائية ،وبن تنماي عادرات النااهبني مان طالهباا ،وتقاوي
ع ائمهم عىل امليض م ه ا الطريق.
جتديد عاىر عىل بن يعيد عرض اإلسالم بلغة العرص ،خماطبًا كل عوم بلسااهنم،

واعيا خلصائص العرص ،وخصائص اإلسالم ،وخصائص األعوام ،مدركًا املفهوم
ً

ف
ٓ ۡ ۡ
ُ َ
فُ
انيَ
افنَق ۡومِاه ِ
ولَإَِّلَنِل ِس ِ
ِوَل ِ
األوسع واألعمق لقول اهلل تعاىل{ :ومفَأ َزسلصفَمِلَزس ٍ
ل ُه َۡم} [إبراهيم.]2 :

فليس معنال اآلية بن كلم اإل جلي باإل جلي ية ،والصينيني بالصينية فحسب،
بل بن عرف كيف دخل إىل عقل اإل جليا ي وعلباه ،وكياف ادخل إىل عقال
الصيني وعلبه ،ولكل منهام مدخل عد يصلح له ،وب يصلح لآلخر.
وه ا يعني تطوير بجه ة الدعوة وبساليبها وعدرات رجاهلا ،وف ًقاا لاام يأطلباه
العرص ،ويوجبه اإلسالم ،وحيأمه ما يصنعه اآلخرون.
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واحلديث إىل عوم وصلوا إىل سطح القمر ،غاري احلاديث إىل مان يعيشاون م
األىغال؛ فلهؤبء لسان ،وألولئك لسان ،وب بد بن عرف لسان كال عاوم لنعقال
عنهم ،و بني هلم.
جتديد يعيد النظر م العلوم اإل سا ية وابجأامعية من خاالل منظاور إساالمي
صحيح ،مسأمد من فلسفة اإلسالم الكلية ،و ظرته إىل الادين واحليااة واإل ساان
واملجأمع والأاريخ ،ومسأفيد مان كال املادارس القائماة ومان أاائج بحوثهاا
مجيعا.
بسريا لفلسفة واحدة منها ،بو لفلسفاهتا ً
وحتليالهتا ،ىون بن يكون ً
وه ا يعني :بن تأحرر جامعاتنا من ربقة الأقليد للفكر الغريب بشقيه اللياربايل
والامركيس ،وبن ترجع إىل اه ور واألصول م تراثنا احلافل .تةخ مناه وتضايف
إليه ،وتعدل فيه ،وتنشئ بجيا مسأقلة الفكار ،جتماع باني األصاالة اإلساالمية
واحلداثة العرصية.
وه ا واجب كل اهامعات م بالى ا العربية واإلسالمية ،وواجاب اهامعاات
اإلسالمية فيها عىل وجه اخلصوص ،مثل جامعة األزهر ،وجامعة اإلمام حممد بان
سعوى ،واهامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباى ،و حوها  ...وذلك بحكم تكوينها
وا أامئها و وعية القائمني عليها.
جتديد يأيح ألمة اإلسالم الأفوق م «فروض الكفايات» مان العلاوم الكو ياة
والرياضية ،وتطبيقاهتا «الأكنولوجية» م املجابت املد ية والعسكرية ،وجيعل بمة
«سورة احلديد» عااىرة عاىل تصانيع احلدياد ،وعاىل اساأغالل ثرواهتاا املطماورة
واملنشورة ،بحيث ب تكون عالة عىل غريها م القوت الا ي حيييهاا ،وم الساالح
ال ي حيميها ،وه ا يقأيض تطوير مناهج الأعليم وبجه ته وغاياته وبساليبه ،وف ًقاا
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لام يأطلبه العرص ويفرضه اإلسالم ،وحيأمه الأطور.
وإذا كان بهل الشةن م الوبيات املأحدة األمريكية يأنااىون بوجاوب تطاوير
الأعليم عندهم بام يأناسب وطفرات العرص ،ويرون بن األمة عىل حافة اخلطار ،إذا
مل تأدار مسريهتا الأعليمية  ...فامذا يكون حالنا حن ...؟
فكريا فحسب ،كام هو مفهوم الكثريين ،عندما ي كرون
والأجديد للدين ليس
ًّ
الأجديد ويأحدثون عنه ،فال يكاى يدور بخلادهم إب جتدياد ابجأهااى ،وإيقااظ
العقل املسلم ملواجهة تطورات احلياة.
وب ريب م بن جتديد الفكر ،وإحياء ابجأهاى ،وتصحيح الفهم ،ية م طليعة
الأجديد املنشوى ،فإن العلم يسبق العمل ،والفكرة تسبق احلركة.
ۡ ۡ

وحسبنا بن اهلل بدب وحيه لرسول اهلل صصص بآية{ :ٱقرَأ} والقراءة هي مفأاح العلم
والفكر والأةمل.
ولكن اإل سان ليس عق فقط ،بل هو عقل وعلاب ،وجسام وروح ،فاال باد
للأجديد بن يشمل كيان اإل سان كله ،وهو ما رعاب اإلسالم بعظم الرعاية ،فةعطال
لكل منها حقه.
وعد اتفق العلامء ال ين عنوا بأحديد بسامء املجدىين م تاريخ اإلسالم ،عاىل بن
عمر بن عبد الع ي هو دى الامئاة األوىل (ت141 :هاا) ،عاىل رغام عرصا مادة
اهرا.
خالفأه ،فلم ت ى عىل ثالثني ً
وجتديد عمر مل يكن م اها ب الفكاري ،بو العلماي  -كأجدياد الشاافعي م
ربس الامئة الثا ية  -بل كان جتديدب م ميدان العمل واحلكم ،حيث ببطال تقالياد
اهور ،وبحيا سنن العدل ،وبزال املظامل ،ورى احلقوق إىل بهلها ،ورفاض مطالاب
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الطامعني من بهله ،وبااع جو الأقو هلل واخلشية منه ،والرغبة فيام عنادب ،وهلا ا
اعأربوب خامس الراادين.
راجيا خائ ًفا،
فعل ذلك كله بال اىعاء وب تظاهر وب تفاخر؛ بل كان يناجي ربه
ً

فيقول :اللهم إن عمر ليس به بن ينال رمحأك ،ولكن رمحأك بهل بن تنال عمر!!

وعال له مرة بحد الناس بعد موعف من مواعفه املحموىة :ج ا اهلل عن اإلسالم
خريا يا بمري املؤمنني ،فقال :بل ج
ً

خريا!!
اهلل اإلسالم عني ً

فرى احلق ألهله ،ووضع األمر م صابه ،فاإلسالم هو ال ي صنع عمار ولايس
عمر ال ي صنع اإلسالم.
جتديد اإلميان:
و عني باإليامن هنا :العقيدة اإلساالمية وبساساها الأوحياد ،وعناارصب ثالثاة
حكما.
وليا ،وب بأغي غري اهلل
ً
بساسية :بب بأغي غري اهلل ربًّا ،وب أخ غري اهلل ًّ
وه ا معنال اهاىة بن ب إله إب اهلل.
حممادا
وبعد الأوحيد ية اق الثا من العقيدة ،وهو اإلياامن بالرساالة« :وبن
ً
رسول اهلل» ليس إهلًا وب ابن إله ،وب ثلث إله ،وب حماًّل حل فيه اإلله؛ إ ام هاو عباد
اهلل ورسوله ،ب ل اهلل عليه كأابه ،وبلغ ما بوحي إليه من ربه ،مل خين ومل يكاأم ،ومل
ۡ

ف

نَ ُهوَإَِّلَو ۡ ٞ
وۡح} [النجم.]2 :
ۡحََُ َُ
ينطق عن اهلو { :إ ِ َ

ومن بركان ه ب العقيدة الأي بلغها حممد عن ربه :اإليامن باآلخرة واه اء ،وبن
وىف فيهاا
املوت ليس هناية املطاف ،وبن وراء ه ب احلياة الفا ية حياة بخر باعيةُ ،ت َّ
كل فس ما كسبت ،و ُتج

بام عملت{ :فملَي َۡعم ۡلَم ِۡثقَفلَذ فزةَخ ۡ ا
ِراََرۦُۥََ7ومالَ
ٍ
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ا

ي ۡعملَمِثقفلَذ فزة َ
َۡشاََرۦُۥ} [ال ل لة.]8 ،1 :

أهمية اإلميان يف حياتنا:
واإليامن م حياتنا حن املسلمني ليس ااي ًئا عاىل هاامش احليااة .إ اه جاوهر
وجوى ا ،ورس بقائنا ،ولب رسالأنا  ...وبدو ه ب معنال حلياتنا وب مربر لوجوى ا ...
وإذا كان لكل اخصية مفأاح ،تسأطيع إذا عرفأه واساأخدمأه بن تعارف باه
مكنو اهتا ،وتفجر به خم ون طاعاهتا؛ فإن مفأااح اخصاية اإل ساان م بمأناا هاو
اإليامن.
وكام ب ك بلمسة املفأاح بو زر خاص للسيارة م الرب ،بو الباخرة م البحار ،بو
الطائرة م اهو  ...تسأطيع بن حتركها وتدفع هبا إىل األمام ،وتقطع هباا املساافات،
فك لك سأطيع بعامل اإليامن بن حر كوامن ها ب األماة ،و صانع منهاا وهباا
العجائب وروائع البطوبت ،الأي ُتحكال كاألساطري.
لقد ع ف عازفون عىل غاامت ااأال لأحرياك ها ب األماة ،فاام حتركات وب
اسأجابت.
ع فوا عىل غمة القومية ،وعىل غمة ابارتاكية ،وعىل غمة الديمقراطياة ،فاام
صنعوا اي ًئا غري النكسات والوكسات!
ولكن حني تقوى ه ب األمة باملصحف ترفعاه ،بو حاني تصادع بصايحة «اهلل
بكرب» ،وحينام تناىي :يا ريح اهنة هبي؛ سأجد اهامهاري معاك ووراء بااملاليني
مسأعدة للموت م سبيل اهلل.
ه ا اإليامن املرصوى م فطرة األمة ،امل خور م كياهنا املعنوي ،بابه بب رة طيبة
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م برض طيبة ،جيب علينا بن رعاها و نميها و أعهدها و غ هيا من احية  ...وبن
حميها و حافظ عليها من املواى السامة ،واحل ات الضارة ،حأاال تنماو وت هار
وتثمر وتؤ بكلها بإذن رهبا.
حاجتنا إىل تربية إميانية:
وهل ا كنا م حاجة إىل تربية إيام ية ساليمة ،تا رع م القلاوب املعاا الربا ياة
األصيلة :اخلشية من اهلل ،والرجاء فيه ،واأل اس باه ،واحلاب لاه ،والرضاا عناه،
والأوكل عليه ،واإل ابة إليه ،ألمرب ،والأسليم حلكمه ،وحكام رساوله ،كاام عاال

ُ ْ ٓ ُ
ۡ ُۡ ُف
تعاىلُٗ{ :لَوزَ َكََّل َََُ َۡؤم ُِصونَح ف ُ ُ َ ُ
س ِه ۡمَ
َِفَأنف ِ
ََيكوا ِ
َّتَُي ِموكَفِيمفَشجرَنيصهمَثمََّل ِ
ِ
ۡ
ُ ُ ْٓ
ْ
َ
ف
ۡ
حر اج َ
فَم فِمفَقض ۡيعَويُسل ُِمواَر ۡسل اِيمف} [النساء{ ،]22 :إِنمفََكنَق َۡولَٱل ُمؤ ِمص ِنيَإِذاَۡواواَ
ُ
ُ ُ ْ
ُ ُ ۡ ۡ
ف
ُ
إِ ىَٱَّللَِوز ُس ِ
امَٱل ُمفل ُِحاونَ}
وِلِوَ ِل ۡحُمَن ۡيص ُه ۡمَأنَيقولواَس ِم ۡعصفَوأط ۡعصفَوأ ْو َٰٓلئِاكَه

[النور.]27 :

ومن عنارص ه ب الرتبية :اسأحضار معا اآلخرة وما يأعلق هبا :املوت ،القارب،
البعث ،احل  ،املوعف ،احلساب ،الصحف ،املي ان ،الرصاط ،اهنة ،النار.
وبعبارة بخر  :حن م حاجة إىل لون من الصوفية الربا ية اإلجيابياة املعأدلاة،
الأي عرب عنها بعضهم بةهنا :الصدق مع احلق ،واخل ُلق مع اخللق ،وإليها يشري عوله
ف

ف

ف ْ ف

ُّ ۡ

ف
ُ
َهمَُّمس ُِصونَ} [النحل.]768 :
تعاىل{ :إِنَٱَّللَمعَٱَِِلَٱتقوا فَوٱَِِل

وه ا هو روح الدين احلق :الأقو هلل ،واإلحساس للناس؛ فالأصوف احلقيقي
تقو وبخالق ،عبل كل يشء.
يقول ابن القيم :الدين كله خلق ،فمن زاى عليك م اخللق ،زاى عليك م الدين،
وك لك الأقو .
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وينقل ابن القيم م «مدارج السالكني» عن بعض مأقدمي الصوفية م تعرياف
الأصوف عوله :الأصوف هو اخللق ،فمن زاى عليك م اخللاق فقاد زاى علياك م
الأصوف(.)1
فه ا هو الأصوف ال ي ريد :تصوف الرتبياة واألخاالق القرآ ياة والنبوياة،
الأصوف ال ي يغ ي اإليامن ،ويرعق القلوب ،وحير الادوافع ،ويشاح اإلراىة،
وهي ب النفس ،ويقوم السلو م ضوء الكأاب والسنة ،وهدي السلف الصاالح،
فهو ال ي حرص عليه ،و دعو إليه ،وهو ال ي يقوم بمهمة «الأ كية» الأي بااار

ُ ف
ُۡ َ
ُ ا َ ۡ
َمِاص ُه ۡمَ
َِفَٱۡلَ َمِا ِ َۧلَزساوَّل
إليها القرآن م معامل الرسالة املحمدية{ :هوَ ِ
ٱِ َبعث ِ
َ
ُ ْ
ي ۡتلواَول ۡي ِه ۡمَءايُتِهِوَو ُۡضزك ِي ِه َۡم} [اهمعة ،]6 :وهاو «مقاام اإلحساان» الا ي جااء م
حديث جربيل املشهور ،وعرفه النبي صصص بقوله« :اإلىاان :ن تعبد اهلل كيتن ترا ،

فإن مل ت ن ترا فإن يراك»(.)2
بما إذا كان الأصوف سلبية كالأي عرب عنها بعضهم بقوله :ىع اخللق للخاالق،
واتر امللك للاملك! يرياد تعطيال األمار بااملعروف والنهاي عان املنكار ،فهاو
مرفوض ،ومثل ذلك عوهلم :بعام العباى فيام براى! فهو كالم حق يراى به باطل!
وإذا كان الأصوف إلغاء لشخصية املريد بمام ايخه ،كام عالوا ،من عال لشيخه:
ل َم؟ مل يفلح! وعالوا :املريد بني يدي الشيخ كامليت بني يدي الغاسل! فهاو كا لك
مرفوض.

وإذا كان الأصوف تفرعة بني احلقيقة وال يعة ،كال ين عالوا :من ظر إىل اخللق
(« )1مدارج السالكني» (.)342/2
( )2رواب البخاري من حديث بيب هريرة م كأاب اإليامن ( ،)64ومسلم م اإليامن (.)1/1
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بعني ال يعة مقأهم ،ومن ظر إليهم بعني احلقيقة ع رهم! فلسنا منه م يشء.
وإذا كان الأصوف كها ة وجتارة بالدين لد العوام ،ال ين يقااىون باألسااطري
وتصنع هلم الأامئم واألحجبة والأعاوي  ،فهو باطل ربب منه.
وباهملة :إذا كان الأصوف مباءة للخرافات م الفكر ،وال كيات م العقيدة،
واملبأدعات م العباىة ،والضعف م األخالق ،والسلبيات م السالو  ،واإلمهاال
للحياة ،فنحن بول من حياربه.
فإ ام يأجدى الدين ح ًّقا ،بالدعوة إىل «اإلسالم األول» :اإلساالم الا ي جااء باه
القرآن الكريم ورشحأه السنة املطهرة ،وفهمه الصحابة وتابعوهم بإحسان ،عبل بن
خيلط بشوائب امللل والنحل ،وفلسفات األمام م ال اق والغارب ،ادعو إلياه
قيا بال اوائب ،اام بال جت ئة ،مأواز ًا بال غلاو وب تفاريط،
ً
خالصا بال رشكةًّ ،

ف
اَصاَٰ ُ ِ َ
رصا ًطا
مسأقيما بال ميل وب ا حراف إىل اليماني بو الشاامل{ :وأنَهُاذ ِ
ً
ُ
ُ ُ
ُ
ُم َۡ ا ف ُ
وۦَُوَّلَت فتب ُعوا ْ ُّ
ُِ ۡ
امَو فصاكُُمَنِا َهِوَ
َٱلس ُبلَفتف فرقَنُِ ۡمَولَس ِيلِهِوَذّي
ستقِيمفَُٱت َب ِع َ ۖٓ
ِ
ُ
ف ُ
ُ ۡمَت فتقونَ} [األ عام.]723 :
ّيعل

وآخر ىعوا ا بن احلمد هلل رب العاملني.

***
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االجتهاد والتجديد
بني الضوابط الشرعية واحلاجات املعاصرة
حول عضيأي ابجأهاى والأجديد كان ه ا احلوار الا ي بجرتاه لاة «األماة»
القطرية مع املؤلف:
ابجأهاى من الدين وهو بصل من بصوله الأي تثبت حيوية اإلسالم وعدرته عىل
إجياى احللول املناسبة ملشكالت احلياة املأجدىة ،فام هي املراحال الأارخيياة حلركاة
ابجأهاى ،وهل بغلق بابه  -كام عال بعضاهم  -م عصاور معيناة ،ومان يأحمال
مسئولية ه ا األمر؟ هل هي الدولة العثام ية كام عيل؟
بدب ابجأهاى من عهد النبي صصص ،كام هر ذلك م عصة «صالة العرصا م بناي
عريظة» ،وم حديث معاذ حني برسله النبي صصص إىل اليمن وسةله« :بذامذا تق

ذ إن

رض ل قضاء؟» فقال :بكأاب اهلل .فقال« :فإن مل جتد؟» عاال :فبسانة رساول اهلل
صصص .عال« :فإن مل جتد؟» عال :بجأهد بربيي وب آلاو  ...فاةعرب وبثناال علياه .وهاو
حديث مشهور َج َّو َى إسناىب عدى من األئمة مثل ابن تيمية وابان القايم والا هبي

وابن كثري وغريهم  ...وعد اجأهد عدى من الصحابة م عدى من القضايا م غيبأهم
عن النبي صصص ،وبلغه ذلك ،فمنهم من بعرب عىل اجأهاىب ،ومنهم من صحح خطةب.
بعد عهد النبي صصص اجأهد الصحابة تررر ،وواجهوا مشكالت احلياة املأجدىة
م أمعات احلضارات العريقة الأاي ورثوهاا بحلاول إساالمية اعأبساوها مان
صوص اإلسالم بو من هديه العام ،ووجدوا فيه لكل عقدة حاًّل ،ولكل ىاء ىواء.
واجأهاى الصحابة م وعائع احلياة وفقههم لدين اهلل م عالجهاا ،يمثال بحاق
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الفقه األصيل لإلسالم ،ال ي يأسم بالواععية ،والأيسري ،ومراعاة ال يعة ملصاالح
العباى ،ىون جتاوز بو افأئات عىل النصوص.
والنا ر م فقه اخللفاء الراادين ،بو م فقه ابن مسعوى وابان عبااس وعائشاة
واضحا للعيان ،وياوعن بن الصاحابة هام
وغريهم ،رضوان اهلل عليهم ،جيد ذلك
ً
بفقه األجيال لروح اإلسالم.
عايل
ومن األمثلة عىل ذلك :موعف عمر ومن معه من فقهاء الصاحابة ،مثالّ :
ومعاذ ،حني ببال عسمة برض العراق عاىل الفااحتني باعأبارهاا غنيماة هلام بربعاة

ۡ
ِلََشءَُاأ فنَ ِ فَّلل ُ ُ
ٱول ُم ٓواَْي فنمفَغص ِۡم ُت َ
ۡ
اهۥَ
َُِخس َُ
مَم
بمخاسها ،كام هو اهر عوله تعاىل{ :وَ

[ }...األ فال ،]27 :ورب بن توعف األرض ملصلحة األجيال اإلسالمية ،وعال ملن
عارضه :بتريدون بن ية آخر الناس وليس هلم يشء؟!
بمرا يسع بول الناس وآخرهم!
وعال له ّ
عيل ومعاذ :ا ظر ً
وعرر ب لك وجوب تكافل األمة م مجيع بجياهلا ،إىل جاوار تكافلهاا م مجياع
بعطارها.
ومثل ذلك :موعف عثامن ررر من ضالة اإلبل ،فقاد جااء م احلاديث األمار
برتكها ،وعال ملن سةله عنها« :ةا ل وةا هلذا؟ ةعهذا ىذها ها وسذقا ها ،تذرد الذامء
وتيتكل الشجر ى ى ييت

ّبهذا» ،وهك ا كا ت ترت ضوال اإلبال م عهاد بيب بكار

وعمر مرسلة تأناتج ،ب يمسها بحد ،حأال جيدها صاحبها ،فلام كان عهاد عاثامن،
وجد الناس عد تغريوا ،وامأدت األيدي إىل ضوال اإلبل ،فلم يعد بعضها يصل إىل
ويعرفها ،فاإن
بصحاهبا ،فرب املصلحة عد تعينت م الأقاطها ،فعني ً
راعيا جيمعها ّ

مل جيد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حأال جييء.
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عيل ررر رب تضمني الصناع إذا ضاع ما م بيدهيم من مأاع الناس،
وم عهد ّ

عليا عال :ب ُيصالح النااس إب ذا  ...لاام
مع بن يدهم م األصل يد بما ة ،ولكن ًّ

رب من تغري بحوال الناس.

وهك ا كان فقه الصحابة م سعة بفقه وواععيأه وتيسريب ،مع الأ امه باألصاول
وب ريب.
وعد سار م ه ا ابجتاب تالمي الصحابة مان الأاابعني الا ين كو اوا مادارس
فقهية ،م كل األمصار تعلم وتفأي م النوازل ،وتواجه كل حاىق بحديث ،ومن
ه ب املدارس بو اهامعات الأي شةت حتت سقوف اهوامع ،برز مشااهري األئماة
بصحاب امل اهب املأبوعة مثل :بيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وبمحد ،والثاوري،
واألوزاعي ،والطربي ،وىاوى الظاهري.
وعد كان املجأهدون م القرون األوىل بكثار مان بن حيرصاوا  ...عاد تنوعات
مشارهبم ومداركهم م اسأنباط األحكام ،ولكنهم اتفقوا عىل بن املصدر األسايس
ألحكام ال يعة هو الكأاب والسنة؛ فالكأاب هو األصل ،والسنة هاي الشاارحة
واملبينة ،وية بعد ذلك املصاىر الأبعية األخر  ،مثل :ابسأحسان وابسأصالح
ّ
وسد ال رائع ،ورعاية العرف ورشع من عبلنا ،وغريها مما اخألف فيه الفقهااء ،ماا
بني مثبت و اف ،وموسع ومضيق ...
املهم بن الفقه ام واسأبحر ،وكثارت مساائله الواععاة واملأوععاة بو املفرتضاة
و ُى ِّو ت كأبه وع ُِّعدت عواعدب ،وضبطت طرائق اسأنباطه بواسطة «علم األصول»
ال ي ابأكرب املسالمون ،وب يوجاد عناد بماة مثلاه ،ويعاد مان مفااخر الارتاق
اإلسالمي.
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وعد ل الفقه اإلسالمي بساس القضااء والفأاو م املجأمعاات اإلساالمية
كلها ،حأال ىخل ابسأعامر بالى املسلمني ،وع ل ال يعة عن الأقنني والقضاء ،إب
سموب« :األحوال الشخصية».
م ىائرة ضيقة هي ما ّ
صحيحا ما يقال :إن اإلسالم عد ُعطل بعد عرص اخللفاء الراادين ،فإن
وليس
ً
ال ي ب اك فيه بن املسلمني طوال اثني ع

عر ًا ،مل يكن هلم ىساأور وب عاا ون

يأحاكمون إليه غري ال يعة اإلسالمية ،برغم ما حدق من سوء الفهام ،بو ساوء
الأطبيق ألحكامها السمحة.
إغالق باب االجتهاد:
بما عن إغالق باب ابجأهاى فنقول:
بصبحت الدولة العثام ية مشجبًا يعلق عليه الكثريون كل األخطاء والعثارات

م اأال املجابت  ...فالواعع بن سيطرة الأقليد والأعصب امل هبي وذبول ااجرة
ابجأهاى املطلاق ،بماور سابقت الدولاة العثام ياة ،واسأ ات م بعطاار العاامل
اإلسالمي بنسب مأفاوتة ،وإن مل خيل عرص من العصور من أهدين ،حأال وجد ا
اإلمام السيوطي (ت111 :ها) ،يعلن ب ه بلاغ مرتباة ابجأهااى املطلاق ،ويرجاو
لنفسه بن يكون دى الامئة الأاسعة ،كام هاو املشاهور م فهام احلاديث الاوارى م
«الأجديد» ،ويؤلف كأابه« :الرى عىل من بخلد إىل األرض وجهل بن ابجأهااى م
كل عرص فرض».
وم القرن الثا ع

جد املجدى الكبري حكيم اإلسالم بمحد بن عباد الارحيم

املعروف باسم :ااب ويل اهلل الدهلوي (ت1125 :ها) ،صاحب «حجة اهلل البالغة»
وغريب من الكأب األصيلة  ...وم القرن الثالث ع

يظهر م اليمن اإلمام املجأهد
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عيل الشوكا (ت1264 :ها) ،وال ي جتاىل اجأهااىب م الفاروع
املطلق حممد بن ّ
واألصول م كأبه « :يال األوطاار» ،و«السايل اهارار» ،و«الادراري املضايئة»،
ورشحه «الدرر البهية» ،و«إرااى الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول».
عىل ب ه من اإل صاف للواعع وللأاريخ بن قاول :إن الدولاة العثام ياة اهأمات
باههاى ،بكثر من اهأاممها بابجأهااى ،ماع بن القيااىة اإلساالمية حتأااج إىل كاال
األمرين :ابجأهاى ملعرفة اهلد وىين احلق ال ي بعث اهلل به رسوله صصص ،واههااى
حلاميأه وال وى عنه ...
وعد عال ايخ اإلسالم ابن تيمية« :ب بد للدين من كأاب هااى ،وحدياد اارص

ۡ
ۡ
ُ ُ ۡ
ۡ ۡ ۡ
الص ُ
امَٱّي ِ ُابَ
اعَوأنزنلافَمعه
مشريا إىل عوله تعاىلّ{ :يق َكَأزس
»...
فَز ُسالصفَنِٱَ َيِنُ ِ
ً
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ف ُ ۡ
ُ
ٞ
َِكَومنُفِ ُ
افس}
اعَل فِلص ِ َ
فسَنِٱّيقِ ۡس ِطَِۖوأنزنلفَٱۡلكَِكَفِياهَِناأ ٞسَشاك
وٱل ِمزيان َِلقومَٱنل

[احلديد.]62 :

وكان اهأامم الدولة العثام ية باحلديد بكثر ،بي :باها اب العساكري بكثار مان
اها ب الفكري ،حأال كا ت الصدمة امل هلة بمواجهة هنضة الغرب احلديثة.
ير بعضهم بن حركة ابجأهاى م العرصا احلاديث عاد بادبها «مجاال الادين
تدرجييا إىل ابعأصار عىل النص ،فةصبحوا
األفغا » ،إب بن تالم ته من بعدب عاىوا
ًّ

بعرب إىل الأقليد ،وبخاصة حممد رايد رضا ،فهل يمكن وضاع ها ب اههاوى م
إطارها املناسب من حركة ابجأهاى؟
علما بمدلول ابجأهاى و اله ورشوطه ...
ه ب املقولة تدل عىل بن عائلها مل حيط ً
علما لعرف بن املسرية كا ت تصاعدية ،ومل تنأكس كاام زعماوا،
ولو بحاط ب لك ً
بل بدبت بالعموميات واملجمالت ثم بخ ت تأخصاص ،وبادبت رجراجاة ثام
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رشعت تنضبط ،فالشيخ حممد عبدب كان بعرب إىل اب ضباط بمحكاامت ال اع
من ايخه األفغا بحكم ثقافأه األزهرية املأعمقة  ...والسيد حمماد راايد رضاا
كان بعرب إىل اب ضباط بمحكامت ال ع من ايخه األسأاذ اإلماام ،باام لاه مان
سعة اطالع عىل كأب السنة واآلثار ،وإ أاج املدرسة السلفية ،الأي يمثلهاا اإلماام
ابن تيمية وتلمي ب ابن القيم ،وهو ال ي ان محالته القوية من لأه العأيدة «املنار»
عىل اهموى والأقليد ،وكأب املقابت اإلصالحية ،والفأاو العلمية الأجديدياة،
خالل ثلث عرن من ال مان بو ي يد ،وذاعت اجأهااىات الشايخ راايد ،وفأااواب
الأجديدية م العامل اإلسالمي كله ،ولقيت من القبول بكثار مماا لقيأاه اجأهااىات
ايخه عىل ع ّلأها  ...بما اجأهاىات السيد مجال الدين فال كاى عارف لاه اجأهاا ًىا
معينا ،وعد كا ت اخصيأه اخصية الا عيم «الثاائر» املاوعظ للعقاول ،املحار
ً
للمشاعر ،املثري للهمم والع ائم ،ب اخصية الفقيه املنضبط بةصول وعواعد ،وكل
ميرس لام ُخلق له.
وعد بخ َ عىل الشيخ حممد عبدب بعض آرائه م تةويل القارآن ،كقولاه م عصاة
آىم ،وكالمه عن الطري األبابيل ،و حو ذلك ،وع رب بن احلضارة الغربية كا ات م
بوجها ،وكان اب بهار هبا عىل بادب؛ لا ا غلبات علياه الن عاة العقلياة ،وحماولاة
إخضاع النص حأال يوافق املفاهيم اهديدة ،وتقريب تعاليم الادين مان املثقفاني
بالثقافة الغربية ،ولو بالأكلف.
ومن اإل صاف ملن يريد تقويم اخص ما ،وتقدير فكرب وعملاه ،بن يضاعه م
إطارب الأارخيي اخلاص ،ب يعدو به زما ه ومكا ه إىل زما نا حن ومكا نا ،فبعض ما
امرءا ب صاف مان
واضحا
يبدو لنا اليوم
ً
ً
مسلما ،مل يكن ك لك م زمنه ،فرحم اهلل ً
فسه ،وبعطال كل عامل ما يسأحقه ،وبعام الشهاىة هلل ...
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حينا آخر ،وله مدلوله و اله
حينا ،وفرض عني ً
ابجأهاى ال عي فرض كفاية ً
ورشوطه  ...هل يمكن حتديد ه ب القضايا حأال ب بألط األمور  ...ويدخل باب
ابجأهاى من ليس به له؟
ابجأهاى هو :ب ل غاية اههد ،واسأفراغ غاياة الوساع م اساأنباط األحكاام
ال عية من بىلأها بطريق النظر وإعامل الفكر ،وهاو فارض كفاياة عاىل األماة م
موعها ،تةثم إذا مل يأوافر هلا عدى من ببنائها يسد حاجأها فيه ،وهاو فارض عاني
عىل من ب س م فسه الكفاية له ،والقدرة عليه ،إذا مل جياد م املسالمني مان يساد
مسدب.
وابجأهاى يعمل م منطقأني:
إحداهما:
عصدا منه ،رمحا ًة بناا غاري سايان ...
منطقة ما ب ص فيه ،مما تركه الشارع لنا ً
ليمأل املجأهدون ه ا الفراغ بام حيقق مقصد الشارع ،وفق مسالك ابجأهاى الأاي
يأبعها املجأهدون من القياس بو املصلحة املرسلة بو ابسأحسان بو اسأصاحاب
احلال  -بو غري ذلك  ...ومن املالحظ بن بعض املجابت كثرت فيها النصوص إىل
حد الأفصيل بحيا ًا ،مثل :العباىات ،وائون األرسة؛ ألهنا مما ب يكاى يأغري بأغاري
ال مان واملكان ،واحلاجة ماسة فيه إىل صوص ضابطة ملنع الأنازع ما بمكان ذلاك
 ...وإىل جا ب ذلك توجد ابت تقل فيها النصوص إىل حد كبري ،بو تة عاماة
ملة ،لأدع للناس حرية احلركة م ابجأهاى أل فسهم  -م ضوء األصول الكلية
 وفق مصالح أمعهم ،و روف عرصهم ،ىون بن جيدوا من النصوص املفصلةما يقيدهم ،بو يعوق مسريهتم ،كاام م اائون الشاور و ظاام احلكام وعاوا ني
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اإلجراءات واملرافعات وغريها ...
وثانيتهما:
منطقة النصوص الظنية ،سواء بكا ات نياة الثباوت  -ومعظام األحاىياث
النبوية ك لك  -بم نية الدبلة ،ومعظم صوص القرآن والسنة ك لك  ...فوجوى
النص ب يمنع ابجأهاى كام يأوهم واهم ،بل تسعة بعشار النصوص بو بكثر عابال
لالجأهاى وتعدى وجهات النظر ،حأال القرآن الكريم ذاته حيأمل تعدى األفهاام م
ابسأنباط منه ،ولو بخ ت آية مثل «آية الطهارة» م سورة الامئدة ،وعربت ما قال
م اسأنباط األحكام منها ،لربيت بوضوح صدق ما بعول.
وبجا ب هاتني املنطقأني املفأوحأني لالجأهاى ،توجد منطقة م ال يعة مغلقة
بإحكام ،ب يدخلها ابجأهاى ،وب جيد حاجة لدخوهلا :إهناا منطقاة القطعياات م
ال يعة ،مثل :وجوب الفرائض األصلية ،كالصاالة وال كااة والصايام ،وحتاريم
املحرمات اليقينية ،كال ال ،ورشب اخلمر ،والربا ،وبمهاات األحكاام القطعياة،
كةحاىيث املواريث املنصوص عليها برصيح القرآن ،وبحكام احلدوى والقصاص،
وعدى املطلقات واملأوىف عنهن بزواجهن ،و حو ذلك مماا جااءت باه النصاوص
القطعية م ثبوهتا ،القطعية م ىببهتا.
ه ا النوع من األحكام  -الأي ب يدخلها ابجأهاى  -هو ال ي جيساد الوحادة
الفكرية والسلوكية لألمة ،فال جيوز بن تدخل معرت ابجأهاى ،ليبحث باحث:
هل جيوز السامح باخلمر من بجل السياح؟
بو عطل الصيام من بجل زياىة اإل أاج؟
توفريا للعملة الصعبة؟
بو جمد احلج
ً
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اكأفاء بالرضائب الوضعية؟
بو علق ال كاة
ً
بو عطل احلدوى والقصاص إافاعًا عىل املجرمني؟ كة نا برحم من اهلل بعبااىب!

ُۡ

ُ ۡ
ف
َٱَّلل} [البقرة.]720 :
نت ۡمَأول ُمَأ ِم َُ
لَءأ
{ق َ

وه ا هو ال ي جيب ابحرتاس منه:
بن جأهد فيام ب جيوز فيه ،بو بن يلج باب ابجأهااى مان لايس بها لاه ،وب
عديما بن يناىوا بإغالق بااب
تأحقق فيه رشوطه ،وه ا هو ال ي ىعا بعض العلامء ً
ابجأهاى ،ليسدوا الطريق عىل األىعياء واملأطفلني  ...عىل بن باب ابجأهاى سيظل
مفأو ًحا ،وب يملك بحد إغالعه بعد بن فأحه رسول اهلل صصص  ...وب يساع فار ًىا بو
موعة من العلامء بن يقولوا م واععة تعرض عليهم :ليس لنا حق ابجأهاى فيها؛
ألن األعدمني مل يقولوا ااي ًئا م ااةهنا؛ إذ ال ايعة ب باد بن حتايط بكال بفعاال
املكلفني ،وبن يكون هلا حكم م كل واععة ،وه ا ما ب خيألف فيه اثنان.
ب بد من توافر رشوط حمدىة فيمن يأصد لالجأهاى ال اعي؛ فاام هاي ها ب
عموما ،بم بن هنا فرعًا بني من يأصاد
ال وط؟ وهل تنسحب عىل املجأهدين
ً
لالجأهاى املطلق ،ومن يأصد لالجأهاى اه ئي؟
ليس م اإلسالم طبقة خاصة حتأكر ابجأهاى بو تأوارثه ،إذ ليس فياه كهناوت
مأخصصا يملك بىوات ابجأهااى وتأحقاق
وب «إكلريوس» ،ولكن هنا عال ًما
ً
فيه رشوطه ،فهو ال ي جيأهد فيام يعرض عليه من وعائع ،ويصادر فيهاا ربياه باام
ا أهال إليه اجأهاىب ،بصاب بو بخطة.
ورشوط املجأهد معروفة ومفصلة م كأب بصول الفقه ،منها :رشوط علمياة
ثقافية ،مثل :العلم باللغة العربياة ،والعلام بالكأااب والسانة ،والعلام بمواضاع
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اإلمجاع املأيقن ،والعلم بةصاول الفقاه ،وطرائاق القيااس وابساأنباط ،والعلام
بمقاصد ال يعة وعواعدها الكلية  ...وه ا األخري هو الا ي ركَّ ا علياه اإلماام
الشاطبي ،وجعله سبب ابجأهاى؛ وب باد ماع ها ا كلاه بن يكاون لدياه ملكاة
ابسأنباط ،وهي تنمو بمامرسة الفقه ومعرفة اخأالف الفقهاء وماداركهم ،وهلا ا
عالوا« :من مل يعرف اخأالف الفقهاء مل يشم رائحة الفقه».
ورشط آخر بَّه عليه اإلمام بمحد ،وذكرب ابن القيم م كأابه« :إعالم املاوععني»،

وهو« :معرفة الناس» .وه ا بمر مهم؛ بب يعيش املجأهد ال ي يفأي الناس م برج
بحكاما بعيدة عن الواعع ،بو يطبق بحكام عرص
عاجي بو صومعة منع لة ،ويصدر
ً
ا قىض وب اس مضوا ،عىل عرص آخر وب اس آخرين ،مغف ه ب القاعدة العظيمة:
بن الفأو تأغري بأغري ال مان واملكان واحلال والعرف ،كام ذكر املحققون.
ويسأل م ه ا اطالع املجأهد عىل بحوال أمعه ،وإلاممه باألصول العامة لثقافة
عرصب بحيث ب يعيش م واى واملجأمع من حولاه م واى آخار ،فهاو ُيساةل عان
باياء ،وعد ب يدري اي ًئا عن خلفيأها وبواعثها ،وبساسها الفلسفي بو النفيس بو
ابجأامعي ،فيأخبط م تكييفها واحلكم عليها؛ ألن احلكم عىل اليشاء فارع عان
تصورب  -كام يقول علامء املنطق.
واملجأهد احلق هو ال ي ينظر إىل النصوص واألىلاة بعاني ،وينظار إىل الواعاع
والعرص بعني بخر  ،حأال يوائم بني الواجب والواعع ،ويعطي لكل واععة حكمها
املناسب ملكاهنا وزماهنا وحاهلا.
ذكر املحقق ابن القيم بن ايخه ايخ اإلسالم ابن تيميةَ :م َّر م زمنه عىل مجاعة

من جنوى الأأار عد اسأغرعوا م رشب اخلمر ،فة كر عليهم بعض بصحابه ،فام كان
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حرم اهلل اخلمر؛ ألهنا تصد عن
منه إب بن عال هلم :ىعوهم م سكرهم وهلوهم ،فإ ام َّ
ذكر اهلل وعن الصالة ،وهؤبء تصدهم اخلمر عن عأل األ فس وسفك الدماء!

وه ا يأمشال مع عاعدة مقررة؛ وهي السكوت عىل منكر ما ،خمافة منكار بكارب
منه ،ارتكابًا ألخف الرضرين ،وبهون ال ين.
وهنا رشط آخر م املجأهد ،وهو رشط ىيني بخالعي ،وهو بن يكاون عاد
مر ،السرية ،خيشال اهلل فيام يصدر عنه ،ويعلم ب ه م فأواب م مقام رسول اهلل صصص،
فال يأبع هواب ،وب يبيع ىينه بد ياب ،فام بالك بد يا غريب؟!
وإذا كان اهلل تعاىل عد اارتط العدالة لقبوله الشهاىة م معامالت الناس فكيف
بمن يشهد م ىين اهلل ،ويأحدق عن اهلل بة ه بحل ك ا ،وحرم ك ا ،وبوجب ك ا،
ورخص م ك ا.
وه ب ال وط العلمية الأي ذكر اها إ ام جيب توافرها م حق املجأهاد املطلاق،
بي :ال ي جيأهد م مجيع ببواب الفقه ومسائله؛ بما املجأهد اه ئي فيكفيه بن حييط
بناء عىل
من العلم بام يأعلق بمسةلأه ،بعد بن تكون عندب املؤهالت العلمية العامةً ،
بن ابجأهاى يأج ب ،وهو القول الراجح عند األكثرين.
فيسأطيع بسأاذ ابعأصاى بن جيأهد م مسةلة ما م ال بصصه ،إذا بحاط بكل
ما ورى فيها من صوص ،وما يأعلق هبا من اجأهاىات ،إذا كان لديه املعرفة بةصول
ابسأدبل وعواعد الأعارض والرتجيح وغري ذلك.
ثارت مناعشات كثرية حول عضية ابجأهاى م السنوات األخارية ،مماا بى إىل
هور بعض ابجأهاىات املنحرفة م ه ا السبيل ،وما ىام األمر ك لك فال بد مان
وضع ضوابط جتب مراعاهتا م ابجأهاى ال عي املعارص؛ حأال يمكن للمسالمني
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الأعرف عىل ه ب ابجتاهات و ب ها .فام ه ب الضوابط م ربيكم.
الضوابط الأي ينبغي مراعاهتا م ابجأهاى املعارص بساأطيع بن بمجلهاا م ها ب
النقاط:
البعد عن منطقة «القطعياات» ،فمجاال ابجأهااى ماا كاان ىليلاه ًّنياا مان

األحكام ،وب جيوز لنا بن نساق وراء املأالعبني ال ين يريدون بن حيولاوا القطعاي
إىل ني ،واملحكم إىل مأشابه؛ وب لك ب يبقال لنا معول عأماد علياه ،وب بصال
حأكم إليه.
وكام مل ج حتويل القطعي إىل ني ،جيب بب حول الظني إىل عطعاي ،و ا عم
اإلمجاع فيام يثبت فيه اخلالف  ...فال يصح بن شهر سيف اإلمجااع م وجاه كال
أهد ،كام فعل معارصو ابن تيمية م اخأياراته واجأهاىاته ،مع بن اإلمام بمحد عال:
«من ا َّىعال اإلمجاع فقد ك ب ،ما يدريه :لعل الناس اخألفوا وهو ب يدري».
بخشال ما بخشاب هو اهل يمة النفسية بمام احلضارة الوافدة ،وابسأسالم للواعع
القائم م أمعاتنا املعارصة ،وهو واعع مل يصنعه اإلسالم ،ومل يصانعه املسالمون،
بل صنعه هلم ابسأعامر املأسلط ،وفرضه عليهم بالقوة واملكر ،وعاام ها ا الباطال
الدخيل ،م غفلة من بهل احلق األصيل ،ال ي لد املسلمني.
هل ا جيب رفض ذلك النوع من ابجأهاى  -إن صح بن يسمال اجأهاا ًىا  -وهاو
اجأهاى «الأربير للواعع» خاصة إذا كان فياه إرضااء للسالطة احلاكماة ،واجأهااى
«الأقليد لآلخرين» كاجأهاى ال ين حياولون منع الطالق وتعدى ال وجات ،وحماربة
امللكية الفرىية ،وتسويغ الفوائد الربوية  ...وغريها.
جيب بن يأحرر املجأهد من اخلوف بكل بلوا ه ،اخلوف من سلطان املأسالطني
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ىائما تربر ترصفاهتم ،وتضافي ال اعية
من احلكام ،ال ين يريدون فأاو جاه ة ً
عىل بعامهلم  ...واخلوف من سلطان اهامدين املقلدين من العلامء ،الا ين يشانون
الغارة عىل كل اجأهاى جديد ،وهم ال ين كاا وا وراء ساجن ابان تيمياة ومحناه
املأأابعة ،فقد كا ت حمنأه ححح منهم ب من السالطني  ...وبن يأحرر من اخلاوف
من سلطان اهامهري والعوام ال ين يسأطيع هؤبء املقلدون بن يثريوهم عاىل كال
ربي خمالف لام بلفوب.
جيب بن فسح صدور ا لالجأهاى وإن خالف ما شة ا عليه من آراء وبن أوعاع
ذرعا؛ أل ه ب ا غاري معصاوم ،وعاد يكاون ماا
اخلطة من املجأهد ،وب ضيق به ً
يوما ،ثام بصابح
ور َّ
ب ربي رفضه مجهور الناس ً
حسبناب خطة هو الصواب بعينهُ ،

بعد ذلك هو الربي املقبول واملرتىض ،وليس م اإلسالم سلطة «بابوية» تقول :ها ا
الربي صواب فيغدو صوابًا ،ويسأحق البقاء ،وذلك خطة فيح ف مان الوجاوى،
وحيكم عليه باإلعدام(.)1
هنا عضايا معارصة حيأاج املسلمون فيها عىل فقه مأجدى حيل هلم مشاكالهتم
 ...ما هي بهم ه ب القضاايا ،وكياف تار ها ب األماور ىاخال إطاار العملياة
ابجأهاىية؟
ظرا لأغري احلياة عام كا ت عليه م األعصار الامضية ،وتطور أمعاات الياوم
ً

تطورا هائ م األفكار والسلو والعالعات ،فإن عرص ا احلارض بحوج ما يكاون
ً
إىل ابجأهاى  ...وذلك بعد «الثاورة البيولوجياة» و«الثاورة الأكنولوجياة» الأاي

( )1ا ظر :فصل «معاامل وضاوابط بجأهااى معاارص عاديم» مان كأابناا« :ابجأهااى م ال ايعة
اإلسالمية»،

ىار القلم بالكويت.
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يشهدها العامل ،وكان من جرائها بن طرحت عضايا جديدة كل اهدة مثل :بطفاال
األ ابيب ،واأل اهنني ،وبنو األجنة املجمدة ،والأحكم م جنس اهنني ،وزرع
جد م العالعات الدولية واأل ظمة الاملية وابعأصاىية
األعضاء ،و قل الدم  ...وما َّ
جدا.
من باياء مل يعرفها السابقون ،بو عرفوا بعضها م صورة مصغرة ًّ
جديدا ،وهو ما سميه« :ابجأهاى اإل شاائي»
فه ب وما ااهبها تقأيض اجأها ًىا
ً
جديدا ،وإن مل يأقدم من عال به من فقهائناا
حكما
بي :ال ي ُيصدر فيه املجأهدون
ً
ً
السابقني ،ومل ينص عليه بحد؛ مثل :زكاة العامرات واملصا ع واألسهم والسندات
والرواتب ،واعأبار ال هب وحدب بساس صااب النقاوى ،وإجيااب زكااة األرض
املسأةجرة عىل كل من الاملك واملسأةجر :ي كي املسأةجر اخلارج مان زرع بو ثمار
 ...طار ًحا منه األجرة؛ ألهنا َىي ٌن عليه ،وي كي الاملك األجرة ...
وهنا اجأهاى آخر بسميه« :ابجأهاى اب أقائي» ،وهو اخأيار برجاح األعاوال
من تراثنا الفقهي العظيم( ،)1مما راب بعارب إىل حتقياق مقاصاد ال اع ومصاالح
اخللق ،وبليق بظروف العرص؛ وعد يكون اب أقاء ىاخل املا اهب األربعاة ،مثال:
ترجيح م هب بيب حنيفة م إجياب ال كاة م كل ماا بخرجات األرض ،وتارجيح
م هب الشافعي م إعطاء الفقري كفاية العمر ،وترجيح م هب مالك م إبقاء سهم
املؤلفة علوهبم ...
وعد يكون اب أقاء من خارج امل اهب األربعة؛ فاألئمة األربعة  -عىل جاللأهم
وفضلهم  -ليسوا كل الفقهاء ،فهنا من عارصهم من ظرائهم ومان يمكان بن

( )1ا ظر :كأابنا« :رشيعة اإلسالم»  -كيف خأار مان تراثناا الفقهاي؟ (ص )114 :ط .املكأاب
اإلسالمي ،بريوت.
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يكون عد تفوق عليهم ،وهنا من سبقهم من ايوخهم ،وايوخ اايوخهم مان
فقهاء الصحابة والأابعني هلم بإحسان ،ممن هم بفضل منهم بيقني.
فال حرج م األخ بم هب بحدهم ترجح لدينا باعأبارات رشعياة ،كاألخا
بم هب عمر ررر م الأضييق م زواج الكأابياات إذا خياف مانهن عاىل سااء
املسلمني بو ال رية ،بو خيف عدم الأدعيق م رشط اإلحصان :املنصوص علياه م
ۡ

ف

ُ

ْ ۡ

عوله تعاىل{ :وَٱل ُم ۡحَّنُ ُعَمِلَٱَِِلَأوتُواَٱّي ِ ُبََ[ }...الامئدة ،]2 :بي :العفيفات
منهن ،بو األخ بم هب عطاء م إجياب املأعة لكل مطلقاة ،بو األخا بما هب

بعض السلف م عدم وعوع الطالق م حالة الغضب الشديد ،وهو ماا فرساوا باه
حديث« :ال طالق ر إغذالق»( ،)1بو م هب بعضهم م إيقاع طالق الثالق بلفظة
واحدة بو م لس واحد ،طلقة واحدة رجعية فقط ،وهو ما بفأال باه ابان تيمياة
وابن القيم ،ومثله :عدم إيقاع الطاالق البادعي :بي الطاالق م حالاة احلايض،
وك لك الطالق إذا بريد منه احلمل عىل يشء بو املنع منه ،فيعامل معاملة اليماني،
وفيه كفارة يمني ...
و حو ذلك األخ بم هب بعض السلف م وجوب الوصية ملن ب يارق مان
األعربني ،وعىل بساسه عام م مرص وغريها عا ون «الوصية الواجباة» لألحفااى إذا
مات آبا هم بو بمهاهتم م حياة والدهيم فلهم صيب الوالدين ب ط بب ي يد عىل
الثلث ،من باب الوصية ،ب من باب املرياق.
ومن ذلك ما رجحه العالمة الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حمموى ،رئايس املحااكم
( )1رواب بمحااد م «مسااندب» ( ،)225/5وببااو ىاوى م كأاااب الطااالق ( ،)2113واباان ماجااه م
الطالق ( ،)2405وببو يعاىل م «مساندب» ( ،)0624واحلااكم وصاححه عاىل رشط مسالم
( ،)111/2وعال ال هبي :ك ا عال وحممد بن عبيد مل حيأج به ،وعال ببو حاتم :ضعيف.
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ال عية والشئون الدينية بدولة عطار مان اإلفأااء بما هب عطااء وطااوس مان
ورفعاا
تيسريا عاىل النااس،
الأابعني ،م جواز رمي اهمرات عبل ال وال م احلج،
ً
ً

للحرج واملشقات اهلائلة ،الأي يأعرض هلا الناس من ال حام حول الرمي ،إىل حاد

اهلال حتت األعدام.
وابجأهاى ال ي حأاج إليه م عرص ا هو «ابجأهاى اهامعاي» الا ي يقاوم م
صورة مع فقهي عاملي ،يضم الكفايات العلمية العالية ،ويصادر بحكاماه بعاد
بعيدا عن ضغط احلكومات ،وضغط العوام.
ىراسة وفحص ،بشجاعة وحريةً ،
ومع ه ا ب كد ب ه ب غنال عن ابجأهاى الفرىي ال ي ينري الطريق بمام ابجأهاى
اهامعي بام يقدم من ىراسات مأة ية خمدومة.
يأهم بعض الدعاة إىل اإلسالم بحيا ًا بةهنم ب صار للجموى والأشادى ،ومعااىاة
بي جتديد  ...فهل يرتبط ه ا بحقيقة واععة ،بم ب ه يرتبط برغبة بخر خفية؟
وهل لنا بن أعرف عىل املوعف الصحيح للدعاة من عضية الأجديد؟
ينقسم الناس بشةن الأجديد إىل بصناف ثالثة:
 - 1بعداء الأجديد ال ين يريدون بن يبقال كل عديم عىل عدمه ،حكمأهم املةثورة:
ما تر األول لآلخر اي ًئا! واعارهم املرفوع :ليس م اإلمكان ببدع مما كان!
وهم بجموىهم يقفون م وجه بي جتدياد :م العلام ،م الفكار ،م األىب ،م
احلياة ،فام بالك بالادين؟! إن ارى كلماة «الأجدياد» بالنسابة للادين يعأربوهناا
هرطقة.
وم ال الدين وجدت فئأان ينأهي موعفهام إىل «جتميد اإلسالم» حتدثت عنهام
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م بعض ما كأبأه م لة «األمة» بمناسبة القرن اخلامس ع  ،ومها :فئة «مقلادي
امل اهب» املأعصبني هلا ،ال ين يرفضاون بي خاروج عليهاا ،وب يعرتفاون بحاق
ابجأهاى لفرى وب هامعة م ه ا العرص ،إب م إطار ما عررته م اهبهم وحدها ،بل
م حدوى ما حررب املأةخرون من علامء امل هب ،وبفأوا به؛ فال جياوز اخلاروج عان
الربي املفأال به م امل هب ،إىل بعوال وآراء بخر ىاخل امل هب فسه!
والفئة األخر هي الأي سميأها« :الظاهرية اهادى» ،وبعناي هبام :احلارفيني
ال ين يقفون جامدين عند واهر النصوص ،وب يمعنون النظر إىل مقاصدها ،وب
يفهمون اه ئيات م ضوء الكليات ،وب غرو بن تراهم يقيمون معار حامية من
بجل بمور هامشية م الدين ،وهؤبء وبولئك عوم خملصون لإلسالم ،ولكنهم معه
كاألم الأي تسببت م موت وليدها بحبسه واإلغالق عليه خوفًاا علياه مان ماس
الشمس ولفح اهلواء!
 - 2ويقابل هؤبء :الغالة م الأجديد ،ال ين يريدون بن ينسافوا كال عاديم ،وإن
كان هو بساس هوية املجأمع ،ومربر وجاوىب ،ورس بقائاه ،كاة ام يريادون بن
حي فوا «بمس» من ال من ،وحي فوا «الفعل الام »،من اللغة ،وحيا فوا «علام
الأاريخ» من علوم اإل سان!
وجتديد هؤبء هو الأغريب بعينه .إن عديم الغرب عندهم جديد ،فهم يادعون
إىل اعأباسه بخريب ورشب ،وحلوب ومرب  ...وهؤبء هم ال ين سخر مانهم الرافعاي
ححح حني ىخل معركأه معهم «حتت راية القرآن» وعال :إهنم يريدون بن جيادىوا
الدين واللغة والشمس والقمر!
ورى عليهم ااعر اإلسالم حممد إعبال بةن «الكعبة ب جتدى بجلب حجارة هلا من
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بوروبا»! وباار إليهم بمحد اوعي  -بمري الشعراء  -م عصيدته عن األزهر:

ولاااو اساااأطاعوا م املجاااامع من مات مان آباائهم بو ُع ِّمارا!

كااااااااااااااااااااروا
عصااارا!
منبكل ساع م القاديم
وهدماه وإذا تقااادم للبناياااة ّ
وه ا الصنف وال ي عبله مها الل ان اكا منهام األمري اكيب برسالن حني عال
م كأابه« :لامذا تةخر املسلمون؟» إ ام ضاع الدين بني جامد وجاحاد ،ذلاك ينفار
الناس منه بجموىب ،وه ا يضلهم عنه بجحوىب.
 - 3وبني ه ين الصنفني يربز صانف وساط ،يارفض مجاوى األولاني ،وجحاوى
اآلخرين ،يلأمس احلكمة من بي وعاء خرجت ،ويقبل الأجدياد ،بال يادعو
جتديدا م ل األصالة اإلسالمية ،يفرق بني ماا
إليه ،ويناىي به ،عىل بن يكون
ً
جيوز اعأباسه ،وما ب جيوز ،ويمي بني ما يالئم وما ب يالئم.
إ ه يدعو إىل بخ العلم الامىي والأقني بكل ما يسأطيعه مما حتأااج األماة إلياه،
ب ط بن هنضم الأكنولوجيا و نشئها ،ب بن شرتهيا و ظل غرباء عنها.
وه ا هو موعف ىعاة اإلسالم احلقيقيني :إن اعارهم :اهمع بني القديم النافع
واهديد الصالح  ...اب فأاح عىل العامل ىون ال وبان فيه  ...الثبات عاىل األهاداف
واملرو ة م الوسائل  ...الأشديد م األصول والأيسري م الفروع.
بني ابجأهاى والأجديد  -كمفهوم معارص  -صلة ،فاإذا كاان اإلساالم يعأارب
ابجأهاى بىاة لفهم بحكام القرآن والسنة ،فهل يقبل اإلسالم الأجدياد كاام يقبال
ابجأهاى؟ بم ب ه ينام طبيعة الادين الا ي جااء ليضابط احليااة بعقائادب وعيماه
ومفاهيمه وبحكامه ،بم لكل منهام اله ال ي يعمل فيه؟
بىهشني إ كار عاامل فاضال سابة الأجدياد إىل الادين  -م حاوار ماع بحاد
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الصحفيني  -باعأبار بن الدين ثابت ب يأجدى وب يأطور ،وىافعاه إىل ها ا  -فايام
بعأقد  -خشيأه بن يفهم الناس من إطالق كلمة «جتديد الدين» إعامل ياد الأغياري
فيه باحل ف بو ال ياىة ،فةراى بن يسد الباب كلية بإ كار مطلق الأجديد.
واحلقيقة بن احلديث النبوي ال يف عد فصل م ه ب القضية ،وذلك فيام رواب
ببو ىاوى واحلاكم والبيهقي وغريهم ،بإسناى صحيح« :إن اهلل يبعث هله امةع ذأ

كل ةائع سنع ةن جيدد هلا دينها»( ،)1وليس بعد عول رساول اهلل صصص عاول ،وب
بعد حكمه حكم.
وكثري من العلامء املخلصني ينكرون باياء ثابأة ،لسوء اسأخدام بعض النااس
هلا ،وهم هب ا يعاهون اخلطة بخطة ،واملنهج السليم هو إثباات الثابات ،وإعطاا ب
الأفسري الصحيح ،ورى كل فهم بو تفسري خاطئ ،بو تطبيق غري سليم.
فأجديد الدين ثابت بالنص ،ولكنه ليس هو ابجأهاى بعينه ،وإن كان ابجأهاى
فرعا منه ،ولو ًا من بلوا ه ،فابجأهاى جتدياد م اها اب الفكاري والعلماي ،بماا
ً
الأجديد فيشمل اها ب الفكري ،واها اب الروحاي ،واها اب العمايل ،وهاي
اهوا ب الأي يشملها اإلسالم ،وهي :العلم ،واإليامن ،والعمل.
وبمأنا بحوج ما تكون اليوم إىل من جيدى إيامهنا ،وجيدى فضاائها ،وجيادى معاامل
اخصيأها ،ويعمل عىل إ شاء جيل مسلم يقاوم م عاامل الياوم باام عاام باه جيال
الصحابة من عبل ،وهو ال ي سميناب« :جيل النرص املنشوى» .وعد بدب ه ا الأجديد
رجال صدعوا ما عاهدوا اهلل عليه؛ فمنهم من عىض حبه ،ومنهم مان ينأظار ،مان
بمثال :حسن البنا ،وعبد احلميد بن باىيس ،وبيب األعىل املاوىوىي ،، ،وعاىل
( )1صحيح ،ا ظر« :صحيح اهامع الصغري» رعم ( )1120ط ( ،)24واحلديث سبق برجيه.
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من بعدهم بن يكملوا املسرية ويصححوها حأال يأم اهلل ورب ...
للحديث ال يف« :إن اهلل يبعث أ

كل ةائع سنع هله امةع َةن جيذدد هلذا

دينها» بمهية م القضية ،فامذا تعني كلمة « َمن» كام ورىت م احلديث؟ وهل تظال
عملية ترعب املسلمني لفرى دى مالزمة لأفكري املسلم م بداية بو هناية كال عارن
هجري ،م ل الفهم اإلسالمي لادور اهامعاة م حيااة الفارى يبادو ب َّن مفهاوم
احلديث حيمل املسلم مهامت وتبعات م إطار جتديد بمر الدين؟
ه ا احلديث ال ي رواب ببو ىاوى م سننه ،واحلاكم م «مساأدركه» ،والبيهقاي
م «معرفة السنن واآلثار» ،والطربا م «األوسط» :يمد األمة بشاعاع عاوي مان
األمل ،يطرى عنها الم اليةس ،ويبعث فيهاا الاروح واألمال م بن اهلل ب يادعها
طوي أل ياب الضعف حأال تفرتسها ،وب لدخان اهلموى حأال خينقها ،وب ملخالب
الأم ق حأال تقألها ،بل هييئ هلا بني عرن وآخر ،من جيمعها من ااأات ،وحيييهاا
من موات ،ويوعظها من سبات ،وه ا بعض معا الأجديد ،فهو جيدىها بالادين،
وجيدى هبا الدين.
وعد فهم ُج َّل رشاح احلديث  -كام تبني ذلك من الدراسة السابقة  -بن املراى باا
« َمن» جيدى الدين فيه :فرى واحد ،هيبه اهلل من الفضائل العلمية واخللقية والعملياة
ما جيدى به اباب الدين ،ويعيد إليه احليوية والقوة ،عن طريق علم افع ،بو عمال
صالح ،بو جهاى كبري ،وه ا ما جعلهم حياولون جتديد ه ا «املجدى» عىل ربس كل
حينا آخر؛ فقد اتفقاوا عاىل بن ادى الامئاة األوىل:
حينا ،واخألفوا ً
عرن ،فاتفقوا ً
خامس الراادين عمر بن عبد الع ي  ...و ادى الامئاة الثا ياة :اإلماام حمماد بان
إىريس الشافعي ،و دى الامئة اخلامسة :ببو حامد الغ ايل ،و دى الامئاة الساىساة:
ااسعا.
ابن ىعيق العيد ،واخألفوا فيام عدا ذلك اخأالفًا
ً
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وبر بن « َمن» م احلديث ،وم لغة العرب عامة تدل عىل اهمع ،كام تدل عاىل
املفرى ،وهي هنا تدل عىل اهماع كا لك ،فمان جيادى الادين م كال عارن لايس
معينا ،بل مجاعة من الناس ،عد يكون منهم العلامء ،ومنهم الاوبة،
بالرضورة فر ًىا ً
ومنهم القواى ،ومنهم املربون  ...وعد يكو ون م بلد واحد ،وعد يكو ون م عادى
من البالى ،وعد يعمل كل منهم وحدب م اله ،وعد يأعاو ون فيام بينهم فيام يشابه
الرابطة بو اهمعية ،وعد يكون جتديد بعضهم م ال الدعوة والثقافاة ،وآخار بو
آخرين م ال الفقه ،ومجاعة م ال الرتبية والأكوين ،وغريهم م ال اإلصاالح
ابجأامعي ،وفئة بخر م املجال ابعأصاىي ،وخامساة م املجاال السايايس ،وب
ما ع من تعدى ه ب املجابت واخأالف بلوان العمال والأجدياد ،عاىل بن يكاون
اخأالف تنوع وبصص ،ب اخأالف تضاى وتناعض ،بعني :بن يكون هنا تكامل
بعضا،
وتناسق وتعاون بني ه ب األ واع املخألفة من العمل ،بحيث يكمل بعضها ً
بعضاا
ويشد بعضها بزر بعض ب بن ينكر بعضها عىل اآلخار ،بو يعاوق بعضاها ً
مجيعا وعوة بعدائها.
فيؤىي ذلك إىل ضعفها ً
إن ربط الأجديد بفرى واحد ف ٍّ  ،جيعل الناس يعيشون عىل بمل هورب ،وكل ما
عليهم ا أظارب حأال تنشق األرض عنه ليجادى ماا عجا وا عناه ،ها ا رس تعلاق
اهامهري بفكرة «املهدي املنأظر» ،وال ي براب بن ُيربط الأجديد بجامعاة بو مدرساة
بو حركة ،يقوم كل مسلم غيور فيها بنصيبه م موكب الأجديد ،ويسهم عىل عادر
طاعأه م مسريته ،وب يصبح السؤال إذن مأال يظهر املجدى للدين؟ بل يكون :ماذا
بعمل لأجديد الدين؟
م عاملنا اإلسالمي ارتبط الأجديد واملجدىون باجتاهات خمألفة ،وىعاو باطلة
من علام ية ،بو إحلاى خفي ،لأجريد املسلمني من حقيقة ىينهم ،فهل ه ا الأجديد،
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وهؤبء هم املجدىون؟
تسمية هؤبء با «املجدىين» تسمية خاطئة ،هؤبء «مبدىون» ب دىون؛ ألهنم
ب يمأون إىل الأجديد احلقيقي بصلة ،فأجديد يشء يعني العوىة به إىل ما كان عليه
عند بدايأه و هورب ألول مرة ،وترميم ما بصابه من خلل عاىل مار العصاور ،ماع
اإلبقاء عىل طابعه األصيل ،وخصائصه املمي ة ،ه ا ما صنعه م بي عرصا بو بنااء
بثري عريق ريد جتديدب ،فال سمح بأغيري طبيعأه ،وتبديل جاوهرب ،بو ااكله بو
مالحمه ،بل حرص كل احلرص عىل الرجوع به إىل عهادب األول ،بماا إذا هادمناب
وبعمنا مكا ه بناء ااخمًا عىل الطراز احلديث ،فه ا ليس من الأجديد م يشء.
وال ين برشت إليهم م سؤالك هم من ه ا النوع ال ي يرياد هادم «اهاامع»
القديم ليقيم عىل ب قاضه «كنيسة» حديثة ،بكال مقوماهتاا وخصائصاها ،إب ب اه
كأب عليها اسم «جامع»!
وال ي سمال هؤبء « ادىين» إ اام هاو ابساأعامر وتالميا ب وعماال ب مان
واملنصرين ،وتسميأهم احلقيقية «عبيد الفكر الغريب» ،فهام ب يرعاون
املسأ عني
ِّ
ليكو وا تالمي الفكر الغريب ،فإن الألمي يناعش بسأاذب ،وعد خيالفه ويارى علياه،
ولكن موعف هؤبء من الفكر الغريب هو الأبعية والعبوىية ،الأي تار بن كال ماا
يؤمن به الغرب هو احلق ،وكل ما يقوله فهو صدق ،وكل ما يفعله فهو مجيل!
ويسأوي م ه ا عبيد اليمني وعبيد اليسار ،فمنبع اهميع واحد ،وكلهم فارع
من الشجرة امللعو ة م القرآن والأوراة واإل جيل :اجرة الامىية اخلبيثة الأي تفرغ
اإل سان من الروح ،واحلياة من اإليامن ،واملجأمع من هداية اهلل؛ وعد كشف زياف
هؤبء من بىعياء الأجديد بسأاذ ا الادكأور حمماد البهاي ححح م كأاباه القايم:
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«الفكر اإلسالمي احلديث وصلأه بابسأعامر الغريب»(.)1
املجدى احلقيقي هو ال ي جيدى الدين بالدين وللدين ،بما من يريد جتديد الادين
من خارجه ،بي :بمفاهيم مسأورىة وبفكار ىخيلة ،وجيادىب ملصالحة الغارب بو
ال ق فهو ببعد ما يكون عن الأجديد احلق ...

***

( )1مل يد من املعرفة هب ا املوضوع راجع فصل« :بصالة ب رجعية ،وحتديث ب تغريب» من كأابناا:
«بينات احلل اإلسالمي وابهات العلام يني واملأغربني»
وهبة ،القاهرة.

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ومكأبة
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اإلسالم والتطور
أيسلم التطور أم يتطور اإلسالم؟
مما ب خالف عليه بن حياة اإل سان فوق ه ا الكوكب تأغري ويأطور من حال إىل
حال ،يأسع م بعض املجابت ه ا الأطور ،ويضيق م بخر .
وبوسع ال للأطور ،إ ام هو م األاياء الأي يسأخدمها اإل سان ،مان مطعام،
وملبس ،ومركب ،ومسكن ،وسالح ،وآلة ،و حو ذلك.
واضحا بوسائل النقل واملواصالت:
و سأطيع بن رضب مث
ً
فقد كان اإل سان يميش إىل غرضه عىل عدميه ،ثم اساأطاع بن يساأة س بعاض
الدواب ليسأخدمها م الركوب واحلمل كالبعري واحلصان واحلامر ،ثم اهأاد إىل
صنع سفينة جترهيا الرياح م البحر ،وصنع عربة جترها الدابة م الارب ،و ال آبف
السنني حأال هدي إىل صنع العربة الأي تدار بالبخار بو بغريب من القاو املحركاة،
وبخاريا
ثم صنع الطائرة الأي عربت العامل بعضه ببعض حأال كة اه عرياة واحادة،
ً

الصاروخ ومركبة الفضاء الأي اسأطاع هبا بن يصعد إىل كوكب القمر.

وعد باار القرآن الكريم إىل ه ب الوسائل إااارة خاطفاة ،ولكان هلاا ىبلأهاا

ۡ
ۡ
ۡ
ا
اةَوۡض َۡلُ ُ
ٱۡل ِماِرَّي ۡ
اقَمافََّلَ
ِرك ُبوهافَوقِۡضص
وإحيا ها حني عاال{ :وٱَخ ۡيالَوٱَِغافلَوَ
ت ۡعل ُمونَ} [النحل.]8 :

وبجوار ه ا النوع من الأطور يوجد آخر م عامل املعا واألفكار ،وم العااىات
ىائماا
والأقاليد ،وم املثل واألخالق ،والأطور هنا عد حيمد كام عد ي م؛ أل ه ليس ً
م مصلحة اإل سان ،فقد يرعال به حأال يد و من بفق املالئكة ،وعد هيبط باه حأاال
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ين ل إىل ىر احليوان.
والسؤال ال ي يطرح هنا :ما موعف اإلسالم من الأطور؟ هل يقبله ويرحب به،
بم يرفضه ويقاومه؟
مواقف الناس من التطور:
جليا من ه ا األمر؛ ينبغاي عليناا بن باني بن
ولكي يأضح لنا موعف اإلسالم ًّ

هنا مواعف ثالثة وعفها الناس من الأطور:
موقف الرفض املطلق:

األول :موعف الرفض املطلق لكل تغيري بو جتديد ،م بي جا ب مان احليااة -
معنويا  -وإبقاء كل عاديم عاىل عدماه ،ومقاوماة كال
ماىيا بو
علميا كان
ًّ
عملياًّ ،
ًّ
ًّ
جديد ،من بي مصدر جاء ،وعىل بي صورة ورى.

وه ا هو موعف الكنيسة الغربية م العصور الوساطال املسايحية ،فقاد تبنات
بفكارا و ظريات م علوم اهغرافيا والفلك والطب واألحياء وغريهاا ،وبضافت
ً

عليها من القداسة ما جعلها ج ًءا من الدين فسه ،ومثل ذلك ما اعأنقأه من بفكار
وتقاليد بصيغة الدين ،فلم تعد تسمح ألحد بن خيالفها بو ينأهي به بحث حار إىل
خمالفأها ،وويل ثم ويل ملن حدثأه فسه بمخالفأها!
وعد ذكر األسأاذ اإلمام حممد عبدب م كأابه« :اإلسالم والنرصاا ية ماع العلام
واملد ية» من مواعف الكنيسة ورجاهلا ما يثري العجب والدهشة.
عوسا حربية بيد اهلل ينأقم هبا من عباىب
عال ىي رومنيس :إن عوس ع ح ليست ً
إذا ااء ،بل هي من ا عكاس ضوء الشمس م قط الامء؛ فجلب إىل روما وحابس
حأال مات ،ثم حوكمت جثأه وكأبه فحكم عليها وبلقيت م النار!
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وب هر «بالج» ربيه م بن املوت كان يوجاد عبال آىم ،بي بن احليوا اات كاان
يدركها املوت عبل بن خيطئ آىم باألكل مان الشاجرة ،فقامات لا لك ضوضااء،
وارتفعت جلبة ،وا أهال اهدال واهالى إىل صادور بمار إمرباطاوري بقأال كال
اخص يعأقد ذلك ابعأقاى.
اديدا م عامل املسايحية ،ماع بن
إن القول بكروية األرض عد بحدق اضطرابًا
ً
املسلمني عد عرفوب من بول اخلالفة العباسية ،ومل تأحر له اعرة مان بادن ،بال
صار ي كر م كأب الأفسري والأوحيد وغريها بال حرج.
اكأشف بعض األمريكان بدير املربة عند الوبىة ،حأال ب حتاس باةمل الطلاق،
فقامت عيامة القسيسني؛ أل ه خيلص املاربة مان اللعناة بو العقوباة األبدياة الأاي
سجلت عليها م الأوراة م سفر الأكوين ،اإلصحاح الثالث .ففياه« :وعاال  -بي
تكثريا بكثر بتعاب محلك ،بالوجع تلدين بوب ًىا».
الرب  -للمربة:
ً
طبية للحقن حتت اهلد ثام قلأهاا إىل
وم اآلسأا ة اكأشف املسلمون طريقة ّ

بوروبا  -سنة (1221م)  -امربة تسمال :ماري مو ااجو ،فثاار رجاال الكهناوت
وعارضوا م اسأعامهلا ،وعاىت ها ب الشادة م املعارضاة عناد اكأشااف طريقاة
الأطعيم ضد اهدري.
ب شئت حمكمة الأفأيش م بوروبا ملقاومة العلم والفكار احلار ،عنادما خياف
هورها بسعي تالم ة ابن راد وتالما ة تالم تاه ،وبخاصاة م جناوب فر ساا
وإيطاليا ،وكان ال ي طلب إ شاءها هو الراهب «تور كام دا».
عامت ه ب املحكمة الغربية بةعامهلا حاق القياام ،ففاي ( )11سانة ،مان سانة
(1011م) إىل ساانة (1011م) ،حكماات عااىل ( )14224ع ااة آبف ومااائأني
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اخصا بةن حيرعوا وهم بحياء ،فةحرعوا ،وعىل ( )51154بالشانق بعاد
وع ين
ً
الأشهري فشهروا وانقوا ،وعىل ( )12423بعقوبات خمألفة فنف ت ثام بحرعات
كل توراة بالعربية.
ه ا كان موعف الكنيسة ،ولكن الأطور كان بعاو منهاا ،فاإن ال اارة الأاي
ا أقلت من ال ق املسلم إىل الغرب املسيحي ،لت تأسع وتعلو ،حأال بصبحت
ًارا هائلة ب يقف ىوهنا يشء ،فال غرو بن ثارت اهامهري اهلائجة عىل الكنيسة الأي

وعفت مع اههل ضد العلم ،ومع اخلرافة ضد الفلك ،ومع امللاو والنابالء ضاد
الشعب ،وعالت اهامهري عولأها« :اانقوا آخر ملك بةمعاء آخر عسيس».
موقف اخلضوع املطلق للتطور:
واملوعف الثا  :عىل قيض املوعف الساابق ،فهاو موعاف اخلضاوع املطلاق،
واملسايرة العمياء لكل تغيري وكل جديد ،ىون متيي بني ما جيوز وما ب جياوز ،وماا
بناء عىل فكرة غربية مؤىاها :بن الالحق خري من السابق ،وبن
ينبغي وما ب ينبغيً ،
بي جديد خري من بي عديم ،وبن مولوى اليوم خري من مولوى األمس ،وبكثار مان
ذلك بهنم ب يقنعون بمجاراة الأطور بل يناىون بأطوير كل يشء ،وتغيري كل القيم
ربسا عىل عقب.
والفضائل والأقاليد وال ائع ،جيب علب احلياة ً
يمثل ه ا املوعف م أمعاتنا فريقان من الناس:
فريق األذ اب املقلدين للمعسكر الغريب ال ين هاهلم صنم احلضاارة الغربياة،
فربروا كل ما جتيء به ،وحتمسوا له ،وىعوا إليه ،باسم الأطور والأجديد ،ولو كاان
هو العري واب حاالل ،واإلحلااى واإلباحياة ،عاىل حاني بادب الغربياون ب فساهم
يراجعون موعفهم ،وينقدون حضارهتم ،ويغريون مفاهيمهم م كثري من األمور.
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وهؤبء هم ال ين سخر منهم بىيب العربية واإلسالم املرحوم مصطفال صاىق
الرافعي فقال :بهنم يريدون بن جيدىوا الدين واللغة والشمس والقمر!! وعال فيهم
اوعي م عصيدته عن «األزهر»:

ب َتحا ُ حا و عصااابة مفأو ااة جياادون كاال عااديم يشء منكاارا
ولو اسأطاعوا م املجامع ب كروا من ماات مان آباائهم بو ُع ِّمارا
ٍ
ماض م القديم وهدماه وإذا تقااادم للبناياااة عرصاااا!
من كل
والفريق الثا هم «الامركسيون» ال ين يقولون بحأمية الأطور ،ويناىون بةن ما
ية به الأطور بفضل  -وب بد  -مما كان عبله.
ىائما عن اها ب املأطور من حياة اإل سان ،ويغفلاون اها اب
وهم يأحدثون ً
الثابت فيها.
وب اك بن احلياة الب ية تأعرض لكثري من الأغري والأطور ،ولكن جال ها ا
الأطور إ ام يأعلق بام حول اإل سان بكثر من تعلقه باإل سان ذاته ،بما جوهر اإل سان
فهو هو.
فآىم ال ي اسأدرجه الشايطان بغريا ة حاب اخللاوى والبقااء إىل األكال مان
الشجرة ،ب ي ال ماث م ببنائه ال ين تدفعهم فس الغري ة إىل خمالفات بخر .
وابن آىم ال ي حسد بخاب فقأله بحجر بو حوب ،ثم حار م ىفناه حأاال علماه
غراب يبحث م األرض كيف يواري سوبة بخيه ،ب ي ال إىل اليوم حيسد ويقأال،
عاىرا عىل إذابة اهثة ببعض
وإن تطورت بىوات القأل ،وتنوعت م يديه ،وبصبح ً

احلوامض واملحلوبت الكيميائية حأال ب يبقال هلا بثر!!

والوازع األخالعي ال ي جعل آىم بعد خطيئأه يندم ويأوب ويساأغفر عاائ :
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ۡ
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ِسۡضلَ} [األعراف:
{قفَّلَز صفَظل َمصفَأنفسصفَِإَونَّيمَتغ ِفرَنلفَوترَحصفَنل ونلَمِلَٱّيخُ ِ ِ

 ،]63وهو الوازع ال ي متثل بةجىل صورة م خري ابني آىم حني عال ألخياهّ{ :يائِلََ
َ
ٓ ُّ
ۡ
ۡ
ُ ف
َۡلُ ُتلاكَۖٓإ ِ ِ َٓأخاففَٱَّللَز فبَ
بسَّعَإ ِ ف ىََككَلِ ق ُتل ِِنَمافَينافَنِبفسِاطََا ِك َإ ِ ۡلاك ِ
ۡ
ٱّيعُل ِمنيَ} [الامئدة ،]68 :ومتثل  -بصورة ما  -م دم القاتل بعاد ىفان بخياه ،ها ا

عائما م فطرة الب
الوازع ب زال ً

وإن وطئت بعدامهم سطح القمر ،عاىل تفااوت

بينهم.
إن الدوافع الفطرية م اإل سان مل تأغري ،وإن تغريت بعض طرائق إاباعها ،كان
اإل سان يةكل الطعام يئًا كاحليوان والطري ،ثم تعلم بن يطبخاه عاىل اار وعوىهاا
موعدا بال يت ثم بالكهرباء ،ولكناه عاىل
احلطب بو اخلشب بو الفحم ،ثم اخرتع ً
كل حال بقي إ سا ًا يةكل وي ب ،وجيوع ويشبع ،ويظمة ويرتوي ،وحيس بالأوتر
واب فعال إذا جاع بو عطش ،وبالراحة والل ة إذا ابع وارتو .
والقيم الدينية واخللقية األصيلة من الشعور باحلاجة إىل اهلل ،واللجوء إليه عند
الشدة والندم عىل اخلطيئة ،وحب الصدق واألما ة والفضايلة ،وكراهياة الرذيلاة
والك ب واخليا ة ،ب ي ال هلا وزهنا وعيمأها م حياة الب

وسلوكهم ،وإن غشيأها

الغوايش عند بعض الناس ،بو بىركها الرين والصدب.
فليس لنا بن بالغ م الأطور ال ي بىركاه اإل ساان ،فاإ ام هاو تطاور م حمايط
اإل سان ،ب م جوهر اإل سان ،تطور فيام يسأخدم اإل سان ب م حقيقة اإل سان.
صحيح بن معرفة اإل سان بظاواهر الكاون وماا فياه مان بااياء عاد تغاريت
واتسعت ،ولكن ه ا مل يغري جوهر اإل سان.
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املوقف الوسط وهو موقف اإلسالم:
واملوعف الثالث :هو املوعف الوسط ،موعف الأميي وابعأادال باني املأا مأني
جيمدوا احلياة ،ويقفوا م سبيل موها وتقدمها،
واملأحللني ،بني ال ين يريدون بن ّ
وال ين يريدون بن جيعلوها فوىض ،ب حتكمها عيم وب عقائد ،وب تضبطها فضائل
وب رشائع .إ ه موعف يواجه الأطور باحلكمة ،بال يوجهاه بااحلق ،بال يادفع إىل
الأطور النافع ،وخيلقه ويغ يه بالوعوى.
إ ه موعف اإلسالم الصحيح ،الا ي جيماع باني الثباات واملرو اة م بحكاماه
وتعاليمه.
الثبات عىل األهداف والغايات ،واملرو ة م الوسائل واآلبت.
الثبات عىل األصول والكليات ،واملرو ة م الفروع واه ئيات.
الثبات عىل األخالعيات والدينيات ،واملرو ة م الامىيات والد يويات.
جد ه ا الثبات م العقائد الرئيسية ،والفرائض األساسية ،وبمهات الفضاائل
وبصول املحرمات ،وكليات ال يعة ،و حو ذلك مما ب خيألف باخأالف األزماان
والبيئات واألحوال ،كام جد املرو ة م األحكام الفرعية اه ئية الأي تأسع ألكثار
من ظرة ،وبكثر من اجأهاى ،ومل يضيق اهلل فيهاا عاىل عبااىب ،فمان اجأهاد فيهاا
فةصاب فله بجران ،ومن اجأهد فةخطة فله بجر ،وهي الأي عال فيهاا فقها اا :إن
الفأو فيها تأغري بأغري املكان وال مان والعرف واحلال.
و جد مرو ة بكثر وبكثر م بمور الد يا :األماور الأقنياة والفنياة الأاي تأعلاق
بالوسائل واألساليب ،فه ب هي الأاي عاال فيهاا الرساول صصص « :نذ ز لذز بذيتةر
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دنياكز»(.)1
وه ب األمور جيب بن يأقنها املسلمون ،ويأفوعاوا فيهاا ،وب حارج علايهم بن
يقأبسوها من غريهم إن مل تكن عندهم.
لقد كان الرسول صصص خيطب عىل ج ع خلاة م املديناة فلاام كثار املسالمون،
مناربا مان ثاالق ىرجاات،
واسأقر هلم األمر ،اسأدعال له جار رومي ،فصنع له
ً

فكان خيطب عليه ومل يقل :ه ا من صنع رجل رومي فال بسأعمله.

وم غ وة األح اب باار عليه سلامن بحفر خندق حاول املديناة حيميهاا مان
الغ اة امل كني ،فةعجب بربيه و ف ب ،ومل يقل :ه ا من بساليب املجوس ،ب ةخ
به.
وك لك جاء بصحابه من بعدب ،فسنوا ب ظمة وبعام مل تكن م عهاد الرساول
صصص مثل تدوين الدواوين ،ومتصري األمصار ،ومجع القرآن م مصاحف ،وتوزيعاه
عىل األعاليم ،وبصيص ب اس لو يفة القضاء وحدها ،وإىخال ظام الربيد ،وغري
ذلك من األمور الأي ب ريب م فائدهتا ،وحسن بثرها ،والأي مل يضيق ها ا الادين
صدرا ،كيف وعد سنها الراادون املهديون ال ين تعد سنأهم جا ًءا مان ها ا
هبا
ً

الدين ،هيأد هبا ،ويعض عليها بالنواج ؟!

لقد ااء اهلل بن يأضمن ه ا الدين كلامت اهلل األخرية للب ية ،بعاد بن بلغات
بادها ،واسأحقت بن ين ل عليها الرسالة العامة اخلالدة؛ فال عجب بن بوىع فياه
من السعة والأيسري واملرو ة ما يواجه به الأطور ،ويصلح لكل بيئة ،وكل بمة ،وكل
( )1رواب مسلم من حديث عائشة وب س م كأاب الفضائل ( ،)2353وا ظار« :صاحيح اهاامع»
برعم ( ،)1012الطبعة الثا ية ،طبع املكأب اإلسالمي.
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جيل ،بل بوىع فيه من القيم واألفكار واألصول الفكرية واخللقية والأ يعية ماا
يدفع إىل النمو واحلركة والرعي ،وما يكفي خللق حضارة ربا ية إ سا ية تلأقي فيها
الد يا والدين ،والعلم واإليامن ،والأمدن واألخالق.
إ ه ب يرفض كل تطور ولو كان حيمل م ثناياب العلم واحلكمة واحلاق واخلاري،
وب يقبل كل تطور ولو كان حيمل م تيارب الفساى واب حراف والسقوط ،وإ ام يرى
كل بمر إىل الكأاب ال ي ب له اهلل باحلق واملي ان؛ فإن اهلل مل يادع خلقاه مها  ،ومل
يقومون كل يشء م احلياة.
يرتكهم ً
سد  ،بل بعطاهم املعيار ال ي به ّ
إن اإلسالم يرفض اهموى ويدعو إىل احلركة ،واحلركة الدائبة املسأمرة ،ولكنه
يريدها حركة هاىفة عاعلة ،ب حركة هوجاء خمربة ،يريدها حركة النهار الادافق م
راب األمني ،ب حركة السيل املأهدر املنطلق بال ر وب ضوابط وب حادوى .إن
النهر والسيل كالمها جيري ويأحر بامء ع ب ،ولكن النهر يشيع احلياة واخلرضاة
والربكة حيثام جر  ،والسيل يعقب الدمار واخلراب ،وهيلك ال رع والرضع حيثام
سار.
إن اإلسالم يريد لإل سان بن يأحر ويعمل ،ب ط بن تكون حركأه إىل هدف
يليق بإ سا يأه الكريمة عىل اهلل ،وبن تكون م مدار مةمون ،يةمن فيه بن يأحطم بو
حيطم .إهنا كام عال الشهيد سيد عطب بحق« :احلركة ىاخل إطار ثابت وحول حمور
ثابت».
إن اإلسالم يقبال الأطاور العاعال الصاالح الا ي حتكماه عايم احلاق واخلاري
والفضيلة ،وتضبطه موازين العدل ال ي ب ل اهلل به كأابه وبعث باه رساوله ،بماا
اب طالق العربيد فهو كاهموى البليد ،كالمها مرفوض م ظر اإلسالم.
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متى يتعرض اجملتمع اإلسالمي للخطر:
وإ ام يأعرض املجأمع اإلسالمي للخطر والرضر أيجة ألحد بمرين:
جيمد ما من اة ه الأغري والأطور واحلركاة ،فأصااب احليااة باالعقم
األول :بن ّ
مرتعا للجراثيم وامليكروبات.
وتصبح كالامء الراكد اآلسن ،ال ي جيعله الركوى ً
وه ا ما حدق م عصور اب حطاط وال وى عن هاد اإلساالم الصاحيح،
فربينا كيف بغلق باب ابجأهاى م الفقه ،وتوعف اإلبداع م العلام ،واألصاالة م
األىب ،واببأكار م الصاناعة ،وابفأناان م احلارب وغريهاا ،ورضبات احليااة
باهموى والأقليد م كل يشء وبصبح املثل السائر :ما تر األول لآلخر اي ًئا!
وليس م اإلمكان ببدع مما كان! عىل حني بخ ت املجأمعات األخر الراكادة
 الأي طالام تألم ت عىل املجأمع اإلسالمي  -تسأيقظ وتنهض وتأطور ،ثم تنمووتأقدم ،ثم ت حف غازية مساأعمرة ،واملسالمون م غمارة سااهون ،وم غفلاة
بهون.
الثا  :بن خيضع للأطور والأغري ما من اة ه الثبات والادوام وابساأقرار ،كاام
ر و سمع م عرص ا احلديث من ببناء املسلمني فئة يريدون خلع األمة من ىينها،
وع هلا عن تراثها كله باسم الأطور .يريدون بن يفأحوا الباب لإلحلاى م العقيادة،
واب سالخ من ال يعة ،والأحلل من الفضيلة ،كل ذلك باسم ه ا الصنم اهديد
«الأطور».
إهنم يريدون بن يطوروا الدين فسه ،لكي يالئم ما يريدون اسأرياىب من ال ق
بو الغرب من عقائد وبفكار ،وعيم وموازين ،وب ظمة وتقاليد ،ومثل وبخالق ،وما
جعل اهلل الدين إب ليمسك الب ية بن تأدحرج وتنقلب عىل عقبيها؛ هل ا بوجاب
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بن يكون الدين هو املي ان الثابت ال ي حيأكم إليه الناس إذا اخألفاوا ،ويرجعاون
خاضعا لأقلبات احلياة و روفها ،يسأقيم إذا
إليه إذا ا حرفوا ،بما بن يصبح الدين
ً
اسأقامت ،ويعوج إذا اعوجت ،فإ ه با لك يفقاد و يفأاه م حيااة اإل ساان :بن
يوجهها وحيكمها ب بن توجهه وحتكمه ،وبن خيضعها ملثله وهاداب ،ب بن بضاعه
لواععها وهبوطها.
ومن هنا قول لل ين يطالبون اإلسالم بن يأطور :لاامذا ب تطاالبون الأطاور بن
يسلم؟!! فاإلسالم حاكم ،والأطور حمكوم عليه.
عبيد التطور ال يقفون عند حد:
ٍ
بثاان
ثم إن عبيد الأطور ب يقفون عند حد ،وب يقبلون تناز حأاال يطاالبون
ٍ
وثالث ،وسلسلة من الأنازبت ب تأناهال! وهم إذا عبلاوا اإلساالم فاإ ام يريدو اه
إسالما من صنع بيدهيم وبفكارهم!
ً
إهنم يقولون :ب ةخ بةعوال األئمة وب الفقهاء وب ال ااح واملفرساين ،فإهناا
آراء ب

مثلنا ،وب ةخ إب من الوحي املعصوم.

افرتاضا  -عالوا :إ ام ةخ ببعض الوحي ىون بعضاه،
فإن وافقأهم عىل ذلك -
ً
ةخ بالقرآن وب ةخ بالسنة! فإن فيها الضعيف واملوضوع واملارىوى ،بو ةخا
بالسنة املأواترة ،وب ةخ بسنن اآلحاى!
فإن سلم هلم ذلك عالوا م جراءة ووعاحة :القرآن فسه إ ام كان يعالج بوضااع
البيئة العربية املحدوىة ،وائون املجأمع البدوي الصغري ،فال بد بن ةخ مناه ماا
يليق بأطور ا و دع منه ما ليس ك لك!!
ۡ ُ

ۡ ۡ

ف

ۡ

ارمَول َ ُ
فإذا عال القرآن{ :ح ف
ۡ
ۡضار} [البقارة،713 :
ِي َِ
ايُمَٱلميتاةَوٱِّمَوۡلامَٱَخ ِ
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رجسا» عالوا :إ ام عال القرآن ذلك م خنازير
والنحل ،]772 :وإذا سمال حلم اخلن ير « ً
كا ت سيئة الأغ ية ،بما خنازير اليوم فليست ك لك!!
ف

ُۡ

َ

ُۡ

ۡ
ني} [النساء ،]77 :عالوا :إ اام
وإذا عال القرآن م املرياق{ :ل ِذلك ِرَم َِثلَح ِظَٱۡلنثي َِ

كان ذلك عبل بن برج املربة للعمل ،وتثبت وجوىها م مياىين احلياة املخألفة ،بما
اليوم فقد بصبح هلا اخصيأها واسأقالهلا ابعأصاىي؛ فلا م بن تارق كاام يارق
الرجل ،ومل يعد ال للأفرعة بني اهنسني!!

ۡ
ف
ام َ
امَز ۡج ٞ
ِسَو ۡٱۡلنَّ ُ
َم ۡ
افبَو ۡٱۡل ۡق ُ ُ
ٱَخ ۡم ُرَوٱلۡم ۡي ِ ُ
ِالَعما ِلَ
وإذا عال القرآن{ :إِنمفَ
ِ
ف
ٱلو ۡيطُلَُ ۡ
وۦُ} [الامئادة ،]10 :عالوا :إ ام حرم القرآن ذلك م بيئة حارة ،ولو ل
ٱجتن ِ ُب َ
ِ

القرآن م بيئة بارىة ،لكان له موعف آخر!!

ومعنال ه ا بهنم ينسبون إىل اهلل تعاىل اههل بةحوال خلقه ،وب ه ب يعلم منها إب
ما هو واعع ،وبما ما خيبئه الغد وما يضمرب املسأقبل ،فال يعلمه وب حيسب حسابه،
كبريا.
تعاىل اهلل عام يقولون ًّ
علوا ً
جيدا ما جيب بن يأطور من ائون احلياة فنب ل
إن اإلصالح احلقيقي :بن أفهم ً
جهوى ا لأطويرب وحتساينه ،بمنطاق احلكاامء الشاجعان ،ب األغارار املقلادين -
واإلسالم يشد بزر ا م ذلك بام بطلق فينا من عو الفكر والعمل ،وما رشع لنا من
ابجأهاى واههاى ،وما بوجب علينا من الاأامس احلكماة ب اال وجادت  -اأفهم
راسيا من القايم ،والعقائاد ،واملفااهيم ،واألخاالق،
ك لك ما جيب بن يبقال ثاب ًأا ً
واآلىاب ،وال ائع ،الأي ت ول اهبال الشم وب ت ول.

هب ا املوعف احلكيم واجه الأطور و وجهه :عيش عرص ا ،و ر ،ربنا ،فنفوز
باحلسنيني ،و ربح الد يا ،وب خرس الدين ،و ظفر برضوان اهلل ،وإعجاب العقالء
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مكانة اإلنسان يف اإلسالم
كأاب باسم« :حضارة اإلسالم» للمسأ ق النمساوي األصل (جا .)1 :فون
جرو يباوم  ...ترمجه األسأاذ عبد الع ي توفيق جاويد ضامن م اوع «األلاف
كأاب» ال ي ت ف عليه «إىارة الثقافة العامة» بوزارة الرتبية والأعليم.
وم الكأاب بخطاء كثرية عن اإلسالم م عقيدته وت يعه وحضارته وتارخياه،
وحياا،
وهو ما ب يمكن بن خيلو منه مسأ ق ب يؤمن باإلسالم ً
ىينا ،وب باالقرآن ً
وب بمحمد رسو  ،فال بد بن يفرس ه ا الدين وآثارب بام يالئم اعأقاىب فيه.

وعد عقب األسأاذ املرتجم عىل بعض ه ب األخطاء ،ولكنه بو  :مل يساأوعب،
وثا ًيا :مل يوف الأعقيب حقه  ...وثالثًا :فصل الأعقيب عن بصله ،وجعله م آخار

الكأاب.

ولسنا م مقام النقد للكأاب كله اآلن ،وإما كأفي باإيراى مثال مان ا حاراف
املؤلف عن السداى مما مل يعقب املرتجم عليه.
عال م فصل «اإل سان الكامل» (ص:)213 :
«واإلسالم من بداءته مل يعرتف لإل سان إب بقليل من الأقدير ،وينا ع القارآن

اكَ
إىل إعناعه بمها ة بصله اهسدي؛ فيصف خلق الفرى وتكويناه تفصاي { :وّيق َۡ
ۡ ۡ
ُ ف ۡ
َمِلَطِنيَُ َ34ث فمَجعَ ۡلنُ ُه َُن َّۡف اةَِفَقراز ف
ِلَسلُلة َ
نسلَم ُ
فَٱۡل ُ
امَخل َقصافَ
َم ِانيََ30ث
ِ
خلقص ِ
ۡ ۡ
ُ ۡ ا
ا
ۡ ۡ ُ ۡا ُ
ۡ ۡ ۡ
افَث ف
امَ
َمضغةََُل َقصفَٱل ُمضغةَوِظُ امفَُ سونَفَٱّيعِظمَۡلم
ٱنلُّ َّۡفةَولقةََُلقصفَٱّيعلقة
ۡ
ًۡ
أنوأنُ ُهَخل َقفَءاخرَ} [املؤمنون.]72 - 76 :

فليس إل سان بي فخر م بداياته؛ فهو ليس مكو ًا من ماىة مهينة فحسب ،بال

من أجل صحوة راشدة

25

هو ضعيف عديم احلس ،ساعة ينحادر إىل ها ب احليااة  -وب حيفظاه م وجاوىب
املحفوف باخلطر إب إراىة اهلل  ...وهو غرض لسهام األمراض واآلبم ،وهو يكابد
اهوع والعطش ااء بم مل يشة ،وهو يريد املعرفة ولكن اههل صيبه ،وهو يريد بن
يأ كر ولكنه ينسال ،وإ ه ليدبر ما يادبر مان خطاط الفكاا وب يبلاغ عاط حاد
ابطمئنان عىل احلياة بو املرك .
ويأةمل الغ ايل بمرب عائ « :وما هنايأه إب املاوت الا ي يارىب إىل مخاوى احلاس
املصاحب لبداياته ،وال ي يعرضه للأجيف الكريه املنفر» ا .ها.
وإن بى ال تةمل م مصاىر اإلسالم لريى عىل املؤلف ىعواب ،بن اإلسالم مل يعرتف
لإل سان إب بقليل من الأقدير ،ويدحض اسأدبله الواهن عىل ما اىعاب.
وعد اعأمد املؤلف م ه ب النقطة  -كام ذكر م مراجعه  -عاىل كلاامت ذكرهاا
اإلمام الغ ايل م كأاب «الكرب» من «اإلحياء»  ...ومثل ه ب الكلامت الأاي ذكرهاا
معأمدا لأقدير مبدب خطري بمكا ة اإل سان؛ فهو إ ام ذكرها م بيان
الغ ايل ب تصلح
ً
الطريق إىل معاهة الكرب ،وم خماطبة املسأكربين ،ولكل مقام مقال كام يقولون.
جنينا م بطن بمه ،بل حاني مل
إ ه يريد بن ي كر ه ا املأكرب بةيام ضعفه يوم كان ً

ۡ
لَي ُ
َتَلَعَ
كورا؛ ليعلم ب ه ب عيام له ب اته ،وب اسأغناء له عن ربه{ :ه َ
يكن اي ًئا م ً
ۡ ۡ
ۡ
ُّ
ۡا ف ۡ ُ ً ف
ف ۡ ۡ ُ
َ ٞ
فَٱۡل ُ
ٱۡل ُ
نسلَمِلَن َّۡف ٍةَأ ۡموفجَ
نس ِلَحِنيَمِلَٱِّه ِرَلمََُلَش َفَمذكوزاََ3إِنفَخلقص ِ
ِ
ِراََ4إنففَهكَۡنُ ُه ف
نف ۡتل ِيهَُِجع ۡلنُ ُهَس ِميعاَن َِّ ً
اَِإَومفَك ُف ً
وزا} [اإل سان7 :
َٱلس ِيلَإ ِ فمفَشفك اِر فَ
ِ

.]3 -

عال الغ ايل بعد ذكر ه ب اآليات( :)1ومعناب ب ه بحياب بعد بن كاان مجاا ًىا مي ًأاا:
(( )1ص )341 :ماان كأاااب «الكاارب» ،ربااع املهلكااات  -طبعااة مصااطفال البااايب احللبااي ساانة
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فاعدا للبرص،
ترابًا بو  ،و طفة ثا ًيا ،وبسمعه بعد ما كان بصم ،وبرصب بعد ما كان ً
وعواب بعد الضعف ،وعلمه بعد اههل ،وخلق له األعضاء بام فيها مان العجائاب
واآليات بعد الفقد هلا ،وبغناب بعد الفقر ،وبابعه بعد اهوع ،وكساب بعد العاري،
وهداب بعد الضالل ،فا ظر كيف ىبارب وصاورب ،وإىل السابيل كياف يرساب ،وإىل

امََارَ
طغيان اإل سان ما بكفرب ،وإىل جهل اإل ساان كياف ب هارب؟ فقاال{ :أوَل َۡ
ۡ
ۡ
ُّ
ۡ ُ ف
ُ
يم ُّ
اَهوَخ َِّ ٞ
ِالَءايُتِاهِوَٓأنَ
اني} [ياس{ ،]11 :وم َۡ
َمب ِ َٞ
َّفةَُِِذ
ِلَن َۡ
نس ُلَينفَخلقنُ ُهَم َ
ٱۡل
ِ
ُ
ُ َ
مَمِلَتُراب َُث فمََإذآَأ ُ
نتمَب ٞ
َشَتصت ِ ُ
َشونَ} [الروم.]60 :
خلق
ِ

فا ظر إىل عمة اهلل عليه كيف قله من تلك ال لاة واخلساة والقا ارة  -خساة
وحيا
الرتاب وع ارة النطفة  -إىل ه ب الرفعة والكرامة ،فصار موجو ًىا بعد العدمً ،

وعويا بعد الضعف ،وعال ًما بعد
بعد املوت ،و اط ًقا بعد البكم،
وبصريا بعد العمالًّ ،
ً

وغنيا بعد الفقر ،فكان م ذاته «ب
ومهديا بعد الضالل،
اههل،
ًّ
ً
وعاىرا بعد العج ًّ ،

يشء» وبي يشء بخس من ب يشء ،وبي علة بعل من العدم املحض ثام صاار بااهلل

اي ًئا.
ه ا ما ذكرب الغ ايل عن اإل سان فيام اعأضاب مقام معاهة الكرب واملأكربين ،وهو
ب يثمر النأيجة الأي ا أهال املؤلف إليها.
ولو ب صف املؤلف بسأشهد بام ذكرب الغ ايل م مناسبات ااأال ،فيهاا مكا اة
اإل سان م الكون ،وعيمأه عند اهلل وخصائصه الروحية العالية ،وحسبنا من ذلاك
ما ذكرب م كأاب« :املحبة» من ربع «املنجيات» من إحيائه؛ فهو بعد بن ذكر بن من
بسباب املحبة املناسبة واملشاكلة؛ ألن اابيه اليشاء منجا ب إلياه ،والشاكل إىل
(1305ها).
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بيضا يقأيض حب اهلل تعااىل ملناسابة باطناة ،ب
الشكل بميل ،عال( :)1وه ا السبب ً
ترجع إىل املشاهبة م الصور واألاكال ،بل إىل معان باطنة ،جيوز بن يا كر بعضاها
م الكأب ،وبعضها ب جيوز بن يسطر.
فال ي ي كر :هو عرب العبد من ربه ززز م الصفات الأاي بمار فيهاا بابعأاداء
والأخلق بةخالق الربوبية ،حأال عيل :بلقوا بةخالق اهلل؛ وذلك م اكأساب حمامد
الصفات الأي هي من الصفات اإلهلية  ...من العلام والارب واإلحساان واللطاف
وإفاضة اخلري والرمحة عىل اخللق ،والنصيحة هلم ،وإرااىهم إىل احلق ،ومنعهم من
الباطل ،إىل غري ذلك من مكارم ال يعة ،فكل ذلك يقرب إىل اهلل تعاىل ،ب بمعنال
طلب القرب باملكان بل بالصفات.
وبما ما ب جيوز بن يسطر م الكأب  -من املناسابة اخلاصاة الأاي اخاأص هباا

ۡ ُ
َ
َٱلر ُ
وحَِۖقُل ُّ
ُّ
ب}
وحَم ِۡلَأ ۡم ِرَز ِ َ
اآلىمي  -م الأي يومئ إليها عوله{ :ويسَلونكََو ِلَٱلر ِ ِ

[اإلرساء ،]82 :إذ بني ب ه بمر ربا خارج عن حد عقول اخللق.
ۡ

َ ُ
عَفِيهَِم ُّ
وۡح} [ص]16 :؛
ِلَز ِ َ
وبوضح من ذلك عوله تعاىلُِِ{ :ذاَس فوَۡۡض ُت ُهۥَونف َ

ول لك بسجد له مالئكأه.

ف

ۡ

ا

ۡ

ۡرض}([ )2ص]62 :؛ إذ مل
َِفَٱۡل ِ َ
ويشري إليه عولاه تعااىل{ :إِنافَجع َلنُاكَخل ِيفاة ِ

يسأحق آىم خالفة اهلل تعاىل إب بألك املناسبة.

(( )1ص )253 :من كأاب «املحبة» ،ربع «املنجيات».

ۡ
َ
ا
ٞ
ِالَ ِِفَٱۡل ِ
اة} [البقارة:
ۡرضَخل ِيف َ
( )2ه ب اآلية م اةن ىاوى سسس ،واألوىل من سورة البقرة{ :إ ِ ِ َجفو َ

 ،]34فهي م اةن بيب الب

سسس ،وبعأقد بن الغ ايل يقصد إليها.
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وإليه يرم عوله صصص« :إن اهلل خلق آدم أ صو ت »( ،)1حأال ن القاارصون بن
ب صورة إب الصورة الظاهرة املدركة باحلواس ،فشبهوا وجسموا وصوروا  -تعاىل
كبريا.
اهلل رب العاملني عام يقول اهاهلون ًّ
علوا ً
وإليه اإلاارة بقوله تعاىل ملوسال سسس« :ةرضت فلز تعدين ،فقاا :يا ب وكيف

ذل ؟! قاا :ةرض بدي فالن فلز تعد  ،ولو دت وجدتني ند »(.)2
وه ب املناسبة ب تظهر إب باملوا بة عىل النوافل بعد إحكام الفرائض ،كاام عاال
اهلل تعاىل  -يعني م احلديث القديس « : -ال يزاا العبذد ي قذرب إ ب بالنوافذل ى ذى

ىب  ،فإذا ىبب كنت سمع الهي يامع ب  ،وبرص الهي يبرص ب  )3(»...إلخ.
إن اآلية الأي اسأدل هبا املسأ ق  -والأي بينت بطوار خلق اإل سان من طقاة
فعلقة فمضغة  ...إلخ  -ب هتدف إىل إعناع اإل سان بمها ة بصله اهسادي  -كاام
يقول  -وإ ام هتدف هي وما يامثلها من آياات إىل الارى عاىل عاوم ب كاروا اآلخارة
رم وبايل ،فجااءت ها ب
والبعث بعد املوت ،واسأبعدوا بن حييا اإل سان بعاد ماا َّ
اآليات تفلت ب ظار منكري النشةة األخر إىل النشةة األوىل ،وتنبه العقول الغافية
إىل عدرة اهلل الكبري ال ي خلق اإل سان من ضعف ثم جعل من بعد ضاعف عاوة،

ُ ُ ۡ
ۡ ُ
ُ ۡ
س ُلَأءِذاَمفَم ُّ
َٱۡلن ُ
ِعَلس َۡوفَأخر ُجَح ًّيافََ22أوََّلََاذك ُرَ
ولنقرب عوله تعاىل{ :وۡضقول ِ
( )1رواب البخاري من حديث بيب هريرة م ابسأئ ان ( ،)5222ومسلم م اهناة وصافة عيمهاا
وبهلها (.)2101/21
( )2رواب مسلم من حديث بيب هريرة م كأاب الرب والصالة واآلىاب ( ،)2651وا ظار« :صاحيح
اهامع الصغري» (.)1115
( )3رواب بمحد م «مسندب» هب ا اللفظ من حديث عائشة اررر ( ،)265/5وعال اهليثمي م « ماع
ال وائد» ( :)264/2فيه عبد الواحد بن عيس بن عروة ،وثقه ببو زرعة والعجيل وابن معني م
إحد الروايأني وضعفه غريب ،وبقية رجاله رجال الصحيح.
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ۡ ُ ُ ف
ۡ ُُ ف
ُۡ ۡ ُ ۡا
ۡ ُ
ۡ
الَينافَ
َٱۡلنس
ٱۡل
نسلَينفَخلقنُهَمِلَُبلَولمََكَش َف} [مريم{ ،]21 ،22 :أوَل َمََار ِ
ِ
ا
ۡ
ُ
َمب ٞ
ُّ ٞ
ُّ ۡ
نيََ77وَضبَنلفَمثٗلَونِساَخلق ُ
ۡ ُ
اه ۖٓۥَقافلَمالَ
ِ
خلقنُهَمِلَنَّفةَُِِذاَهوَخ َِّيم ِ
ف
َُ ۡ
ُۡ ۡ
ُۡ ُۡ
ٓ ف ف ُ
َٱّيعِظُمَو ِِهَزم ٞ
فَٱِ ٓ
اقَول ِايمَ}
ل
َخ
ل
ُ
ن
َ
و
ه
َو
ة
ر
َم
ل
و
َأ
ف
ه
أ
نو
َأ
يه
ي
َُي
ل
ق
َ
77
َ
ِيم
ۡح
ِ
ِۖ
ِ
َ ِ
ِ ِ
ٍ

[يس.]11 - 11 :

فهل يفهم منصف من ساياق ها ب اآلياات حتقاري اإل ساان؟ وبن اإلساالم ب
يعرتف له إب بقليل من الأقدير؟
لقد عني القرآن باحلديث عن اإل سان م ع اات مان آياتاه ،وع اات مان
سورب ،وحسبنا بن بول فوج من آيات الوحي اإلهلي اساأقبله علاب رساول اهلل -
وهي مخس آيات  -مل تغفل اةن اإل سان ،وعالعأه بربه :عالعاة اخللاق واإلجيااى،
وعالعة الأعليم واهلداية ،واخأارت اآليات لفظ «الرب» لام يشاعر باه مان الرتبياة

ۡ
ۡ ۡ ۡ َ ف
َٱۡل ُ
نسلَم ِۡلَ
ق
ل
خ
َ
3
َ
ق
ل
َخ
َٱِ
والرعاية والرتعية م مدارج الكامل{ :ٱقرأَنِٱس ِمَز ِك
ِ
ِ
ف ۡ
ۡ ۡ ُّ ۡ ۡ ُ ف
ف ۡ
ۡ
َٱۡل ُ
نسلَمفَل ۡمَيعل َۡم} [العلق7 :
م
ل
و
َ
2
َ
م
ل
ق
ٱّي
ن
َ
م
ل
َو
ٱِ
ول ٍقََ4ٱقرأَوَز كَٱۡلمرمََ0
ِ
ِ
ِ
ِ

.]2 -

ّبين القرآن م كثري من آياته عالعة اإل سان باهلل ،وهي عالعة القارب القرياب،

ۡ ۡ
ۡ
ٱۡل ُ
نسلَ
ال ي حطم بسطورة الوسطاء والسامرسة املرت عني باألىيان{ :وّيق َكَخلقصفَ ِ
ۡ
ۡ ُ ُ ۡ ُ
ۡ ۡ
ۡ ُ ُ
ُۡ ۡ ُ ۡ
الَٱلوزِۡضا َِك} [قِ{ ،]72 :إَوذاَ
ونعلمَمفَتوسوِسَنِهِوَنفسه ۖٓۥَوَنلَأقربَإِلاهَِمِالَحب ِ
ُ ُّ ْ
َ
ف
َٱَّلل ِ} [البقارة:
سألكَوِبفِۡ َع َِِنَُِ ِ ِ َق ِرۡضبَ} [البقرةُ{ ،]782 :أ َۡيصمفَتوّيواَفث فمَو ۡج ُه َ
ُ
ُ
ُ
فَك ُ
صت َۡم} [احلديد.]2 :
{ ،]772وهوَمعُ َۡمَي ۡيلَم

وبين القرآن مكا ة اإل سان عند العوامل الروحية العلوية ،وهي مكا اة إرشابات
ّ

إليها بعناق املالئكة ،وتطاولت إليها فوساهم فاام بلغوهاا :مكا اة خليفاة اهلل م
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ۡ ُ َ ٓ
ُْٓ ۡ ُ
ُۡ
ۡ
َن ُ ُ َ
َم ۡماكِكَ
ٱِِّمافءَو
كَ
لَيفس ُِكَفِيهفَويسا ِف َ
تعلَفِيهفَم
األرض{ :قفلواَي َ
الَنساب ِ ُِب ِ
َ
ُ
ونق َك ُِسَلكَۖٓقفلَإ ِ ِ َٓأ ۡول ُمَمفََّلَت ۡعل ُمونَ} [البقرة .]30 :مكا ة من علماه اهلل األساامء
ۡ
لئ اةَِإ َ َ ُل ُ
كلها ،وبمر مالئكأه بالسجوى له حتي ًة وإجال { :إ ِ َۡذَقفلَز ُّكَل ِلم َِٰٓ
ِاقَ
ِِ
اَملَطِنيََُِ73ذاَس فو ۡۡض ُت ُهۥَونف َۡ ُ
عَفِيهَِم ُّ
ب ا
وۡحَفق ُعوا ْ ُ
َِل ُ
ِلَز ِ
جكَِلََُ74ساجكَ
َش ََِ
ۥَسا ِ
ِ
ۡ
فٓ
ُ ُ ُّ
ۡ
ٱلم َٰٓ
لئ ِ ةََك ُه ۡمَأۡج ُعونََ70إَِّلَإِنۡل ِيمََ[ }...ص.]12 - 17 :

وكا ت عاعبة عدو اإل سان ال ي مترى عىل بمر رباه بأحيأاه والساجوى لاه هاي

ف
ۡ
ٱخ ُر ۡجَم ِۡصهفَُِنفكَزج ٞ
ِإَونَول ۡيكَّي ۡعص ِ ٓ
َّتَإ ِ ُ ىََ ۡو ِمَ
يمََ77
اللعنة والطرى األبدي ،عالَُ{ :
ِ
ِ
َ
َِل} [ص.]18 ،11 :
ٱِّ َِ

وبين القرآن مرك اإل سان م ه ا الكون الامىي العريض ،وهاو مركا السايد
ّ

فُ ف
ٱِ َخلاقَ
مجيعاا{ :ٱ
َّللَ ِ
املأرصف ،ال ي سخر له ما م الساموات وما م األرض ً
ۡ
ف ٓ ٓ
ف
ۡ
ۡا ف ُ
ف
ف
ُ ۡ
امَۖٓوساَرَ
تَزِققفَّي
َٱلسمفءَِمف اءَُأ َ
تَوٱۡلۡرضَوأنزلَمِل
خرجَنِهِوَمِلَٱثلمَٰ ُ ِ
ٱلسمُو ُ ِ
ۡ
ُ ُۡ ۡ
ُ ُ ف
ُ ۡ ۡ
ف
ف
َٱلو ۡ
اممَ
ح ِرَنِأ ۡم ِرۦِۖٓوَوسَرَّيُ ُمَٱۡلنهُرََ04وسَرَّيُم
ٱَ َۡ
ّيُ ُمَٱّيفلكَلِ ۡج ِر َ ِِفَ َ
ۡ
ۡ
ُ َ َُ
ف
ٓ ۡ
ف
ُ ُ فۡ
وۦُ} [إباراهيم:
ِلَُكَمفَساألُ ُم َ
و َٱّيقمرَۡائِب ِ
نيَِۖوسَرَّيُمَٱللَوٱنلهفزََ00وءاتكُُمَم ِ

.]32 - 36

وما ال ي بوب اإل سان ه ب املكا ة م الكون  -عىل ما فيه من بجرام ضاخام  -؟
إ ه اسأعداىب حلمل األما ة الكرب  :املسئولية  ...الأكليف ،تلاك املسائولية الأاي

ۡ
ۡ ۡ
ف
فَٱۡلمفنةَلَع ف
تَوٱۡل ِ
ۡرضَ
ضص
رائعا ،فقال{ :إِنفَور َ
صورها القرآن
َٱلسمُو ُ ِ
بىبيا ً
تصويرا ًّ
ً
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
افَٱۡل ُ
ال} [األحا اب ،]16 :تلاك
نس َُ
و ِ
ٱۡلبف ِلَُأبنيَأنَُي ِملصهفَوَأشافَ َقلَمِصهافَوَحله ِ
ۡ
ٱۡل ُ
نس ُلَ
املسئولية الأي جعلت مصري كل إ سان بيدب ،إما إىل جنة وإما إىل ار{ :ن ِلَ ِ
ۡ
ُ ۡ
ف ف
ف ۡ ُ ف
ٞ
سهِۖٓوَوملَضلَُِ َِنمفَ
سهِوَن َِِّرَة} [القيامة{ ،]72 :م ِلَٱهتك
ىَُِِنمفَي ۡهت ِك َنلِ ف ِ
لَعَنف ِ
ُّ
َ ِضلَول َۡيهف} [اإلرساء.]72 :
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ذلك بعض ما ذكرب القرآن عن مكا ة اإل سان ،وإن فيه لغناء ملن براى اإل صاف،
وحسب اإل سان رشفًا ه ان النداءان املباارشان مان اهلل إلياه بعناوان :اإل ساا ية:

ُّ ۡ
ف
َ ۡ
ٱِ َخلقاكَُس ف
نس ُلَمفَغ ف
اوكُكَفعاكلكَٓ ِ َ7
ُ
{ َٰٓ
ِفَأ َِ َ
َٱّي
ك
ر
ن
َ
ك
ر
ٱۡل
ارۡض ِمَِ َ2
يأيهفَ ِ
ِ ِ
ِ
ُّ ۡ
ف
نس ُلَإنفكََكِۡحَإ ُ ىَز َكَك ۡ
ُصوزةََ فمفَشفٓءَزكبكَ} [اب فطارَٰٓ { ،]8 - 2 :
اك احفَ
ٱۡل ُ ِ
يأيهفَ ِ
ِ ِ
ف ُمل ُ ِقي َهِ} [اب شقاق.]2 :

***

حوار
يف قضايا فكرية
مع التيارات الوافدة
***
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ال بد من مقياس حنتكم إليه
وعيما
كنت بحتدق مع صاحبي عن رضورة العوىة إىل اإلسالم عقيدة ورشيعةً ،
وبخالعًا ،وثقافة وحضارة؛ لنسعد م ى يا ا ،و فوز م بخرا اا ،فاإذا هاو يقاول م
رصاحة :احلقيقة يا صاحبي ،ب نا م حرية وبلبلة بمام الادعوات واملبااىا الكثارية
املخألفة ،ه ب جتر ا إىل اليمني ،وتلك إىل اليسار ،ه ب ت ق وبخر تغرب ،ب ات
تدعو إىل اإلسالمٍ ،
وثان يدعو إىل القومية ،وآخر إىل ابارتاكية.
ىعاة اإلسالم منهم املأ مت واملأسامح ،وىعاة القومية منهم مان يوساع ومان
يضيق ،وىعاة ابارتاكية منهم من يأطرف ومن يعأدل.
ّ
وكل واحد من هؤبء يضفي عىل سلعأه بمجل األوصااف ،ويربئهاا مان كال
عيب ،والقاارئون واملساأمعون حاائرون إزاء ماا يقارءون مان كأاب ورساائل
ومقابت ،وما يسمعون من حمارضات وبحاىيث ومناعشات ،فقل يل بربك :مااذا
يصنع اإل سان بمام ه ب املباىا واألفكار؟ وه ب الأيارات من يمني ويسار؟
علت :وماذا يفعل الناس إذا اخألفوا م طاول عطعاة مان القاامو ،بو م ثقال
مقدار من احللو  ،بو م حجم كمية من القمح؟
عال صاحبي :إهنم حيأكمون إىل معيار اتفقوا عليه ،كاملرت مث م عياس األبعااى
واألطوال ،والكيلو جرام بو الرطل م تقدير املوزو ات ،واللرت والقادح م تقادير
املكيالت  ...إلخ ،فريتفع اخلالف ،وينحسم الن اع.
بيضا م األمور املعنوية ،بعني ب بد مان معياار
علت :وه ا ما جيب بن صنعه ً
أفق عليه و حأكم إليه ،م بفكار ا وآرائنا وعيمنا ،فإذا بمر اا مجياع ،وإذا كلمأناا
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سواء.
عال صاحبي :ولكن املشكلة هنا فيمن يصنع ه ا املعيار العجيب الا ي تاوزن
به األعوال وامل اهب ،وتقاس به النحل واملعأقدات ،ويعرف به الراد مان الغاي،
واهلد من الضالل ،من ال ي يدعي القدرة عىل وضع ه ا املعيار؟ ومن يرىض باه
إذا اىعال ذلك؟
علت :بما حن املسلمني فإن ه ا املعيار م بيدينا فع  ،وليس هو وضاع ب ا،
فالب

بعج من بن يضعوا مثل ه ا املعيار .إ ه معيار من ل من السامء إىل األرض،

ۡ ُُ ُ ُ
فُ ۡ
من اخلالق إىل اخللق{ :كِ ُبَأ ُ ۡ
ۥَث فمَُُ ََّل ۡ
اِر}
ِايٍَخب ِ ٍَ
َح
ن
ِلَِّ
م
َ
ع
ه
ت
اي
َء
ع
ِم
َ
ح
ِ
ٍ

[هوى« .]7 :تركت في ز ةا إن متا ز ب لن تضلوا ًبدا :ك اب اهلل ،وسذن ي»( .)1بال
إ ه من مهمة الرسل األساسية بن يضعوا ه ب املعايري للب  ،ليحأكماوا إليهاا إذا

ف ُ ُ ا
ا
فسَأ فماةَوُحِاكةَ
اخألفوا ،ويرجعوا إليها إذا ا حرفوا ،وم القرآن الكريمَ{ :كنَٱنل
ۡ
ُ ُ ۡ
فُ ف َ ُ َ
ۡ
ُ
امَٱّي ِ ُابَنِاٱۡل َ ِق َِل ۡحُامَبانيَ
َشۡضلَو ُمصذِزِۡضلَوأنزلَمعه
فبعثَٱَّللَٱنلب ِ ِ َۧلَم ِ ِ
ۡ
ۡ ُ
وا َْفِي َهِ} [البقرةّ{ ،]673 :يق َۡكَأ ۡزس ۡلص ُ
عَوأنز ۡنلافَمع ُه ُ
ٱنلف ِ
امَ
فسَفِيمفَٱختلف َ
فَز ُسلصفَنِٱَ َيِنُ ِ
ۡ
ف ُ ۡ
ۡ
ُ
ط} [احلديد.]62 :
فسَنِٱّيقِ ۡس َِ
ٱّي ِ ُبَوٱل ِمزيان َِلقومَٱنل

ولكن العجيب ب نا ب حأكم إىل ه ا املعيار الساموي ،إىل اإلسالم ال ي بكرمنا
هريا ،وطفقنا لأمس الفأو واحلكم من
ىينا ،بل ب اب وراء ا
اهلل به ،ورضيه لنا ً
ًّ
غريب« ،وةن اب غى اهلدى ر غري ضل اهلل»(.)2
( )1رواب مالك م «املوطة» ( ،)111/2وله اواهد بخر ذكرها األلبا م «السلسلة الصاحيحة»
(.)1251( )366/0
عيل بن بيب طالب م كأاب فضائل القرآن ( ،)2145وعال:
( )2ج ء من حديث رواب الرتم ي ،عن ّ
ه ا حديث ب عرفه إب من ه ا الوجاه وإساناىب هاول ،وم احلاارق مقاال .ولكان املعناال
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مندهشا :بيل منا بن حأكم م كال بفكار اا وآرائناا إىل اإلساالم
عال صاحبي
ً
والقرآن؟
علت :عم ،بمقأىض إسالمك إىل اهلل ،وإىل رسوله ،فه ا معناال «ب إلاه إب اهلل،
إماما ،يقأضايك
حممد رسول اهلل» فإن رضا باهلل ربًّا ،وبمحمد رسو  ،وبالقرآن ً
ابحأكام إىل اهلل ورسوله وكأاباه ،فايام يشاكل علياك ،وفايام تناازع النااس ،بو

ُۡ
ۡ
َم َؤمِص ٍةَإِذاَقَضاَ
ببدا{ :ومفََكنَل ُِم َؤمِلَوَّل َ
ينازعو ك فيه ،وب يصح بغري ه ا إيامن ً
ۡ
ُ
ف
ُ
وِل ٓۥَأ ۡم ًراَأنََُونَل ُه ُمَٱَخِِرةَُم ِۡلَأ ۡم ِره َِۡم} [األح ابُٗ{ ،]32 :لَوز َِاكََّلَ
ٱَّللَوز ُس َُ
َُ
ُ ْ ٓ ُ
نفسه ۡمَحر اج َ
افَم فِمافَقض ۡ
ۡ ُۡ ُف
َُ َۡؤم ُِصونَح ف ُ ُ َ ُ
ايعَ
ََيكوا ِ
َّتَُي ِموكَفِيمفَشجرَنيصهمَثمََّل ِ
َِفَأ ِ ِ
َ ْ
ويُسل ُِمواَر ۡسل اِيمف} [النساء.]22 :

عال صاحبي :وهل معنال ه ا بن حأكم إىل ما ب ل اهلل م كال بمور اا ،حأاال
ابجأامعية والسياسية وابعأصاىية؟ ب بةس بابحأكام إىل ماا ب ا ل اهلل م اائون
الدين ،بعني م العقائد والعباىات واألخالق ،بما ائون احلياة املأغارية املأطاورة،
فلامذا ب حكم فيها منطقنا الب ي ،بو قأبسها من جتارب غري ا؟
علت :إن جت ئة ما ب ل اهلل :إىل ىيني ،وغري ىيني ،جت ئة مضللة ،وب تقوم عاىل
بساس سليم .بتريد منا بن

ْ ف

طيع اهلل سبحا ه إذا عال{ :وأُ ُ
ِيماواَٱلَّال ُوةَ} [امل مال:
ْ

]60؛ ألن الصالة من ائون الدين؛ فإذا عال{ :وءاتُواَ ف
ٱلزكَ ُوةَ} [امل مل ،]60 :علنا لاه:

عفوا يا رب ،ه ا من ائون الاامل والاد يا ،فادعنا ادبرها وحاد ا ىون هادايأك
ً

ووحيك يا ربنا!!

ف ٓ ُُ ُ ۡ ُ ۡ ۡ ۡ ْٓ ُ ۡ ٞ ُ ٞ
وۦُ} [فصلت:
ٱستغفِ ُر َ
وإذا عال اهلل تعاىل{ :ينمفَإ ِ هُ َمَإ ِ هَوحِكَُٱستقِيمواَإِلهَِو
صحيح.
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ۡ
ف
ِساَو ۡٱۡلنَّ ُ
افبَو ۡٱۡل ۡق ُ ُ
ارَوٱلۡم ۡي ِ ُ
ٱَخ ۡم ُ
امَ
 ،]2علنا له :سمعنا وبطعنا؛ فإذا عال{ :إِنمافَ
ۡ ُ ُ ف ُ ُۡ
ف
م َ
ز ۡج ٞ
ُ ۡمَتفل ُِحونَ} [الامئدة ،]10 :علنا له :سامعنا
َم ِۡلَعمَ ِلَٱلو ۡيطُ ِلَُٱجتنِبوۦَّيعل
ِ

وعصينا  ...إن حتريم اخلمر يا رب خطر عىل شاط السياحة ،وحجار عاىل حرياة

بحرارا م تناوهلا.
الفرى ،فدعنا
ً

فُ ْ

ُ
ف
َٱَّللِ} [البقرة ،]687 :علنا :يا هلاا
وإذا عال اهلل تعاىل{ :وَٱتقواََ ۡو امفَت ۡرج ُعونَفِيهَِإِ ى َ

ُ ْ
َ َٰٓ ْ ُ ُ ُّ ۡ
فُ ْ ف
اؤ ِمص ِنيَ
مَم َ
َٱلر َواَإِنَكصات
موعظة! فإذا عال عبلها بآيأني{ :ٱتقواَٱَّللَوذزواَمفَن ِِقَمِل ِ
ف
ف
نَّي ۡمَت ۡفعلُواَُْأۡذنُواَْم ۡرب َ
وِلِو} [البقرة ،]611 ،618 :علنا :بما ه ب
َمِلَٱَّللَِوز ُس َِ
ِ
ِ َُِ477

فال ،فإن عرص ا ب يسأغني عان الرباا؟ وعجلاة ابعأصااى ب تادور إب بالفوائاد

الربوية.
ف

ْ ُ

ُ
َ
ُ
وإذا عال سبحا هُّ َٰٓ { :
َٱلَّايف َُم} [البقارة،]783 :
يأيهفَٱَِِلَءامصواَكتِبَول َۡيُ ُم ِ

ف
ْ
سمعا وطاع ًة؛ فإذا عال م فس السورة ،و فس السياقَٰٓ { :
يأ ُّيهفَٱَِِلَءام ُصواَ
علناً :
ۡ
ُ ۡ
ُ
َٱّيقَّ ُ
فص َِِفَٱّيق ۡتلَ} [البقرة ،]718 :علنا :هنا ب سمع وب طاعة ،فةمر
كتِبَول ۡيُ ُم ِ

العقوبات لنا يا رب وليس لك ،فدعنا قرر فيها ما راب ،فنحن بعلام بمصالحأنا

منك!!
ب يا صاحبي! إن كل ما ب ل اهلل ىين جيب بن يأبع ويرعال وينف  ،وإمهال بعضه
ضار بمجموعه ،وهو بابه يشء بوصفه الطبيب الامهار للماريض ،إهناا موعاة
مأكاملة من األىوية ،ربام كان ح ف ىواء منها جيعل رضر األىوية األخار بكارب
من فعها؛ وهل ا ح ر اهلل سبحا ه من تر بعض ماا ب لاه مان كأااب وحكماة،
خداعا بأ يني بهل الكأاب وغريهم مان الكفارة وامل اكني .عاال تعااىل{ :وأ ِنَ
ا
ً
ٓ
ۡ
ف ۡ ۡ ٓ ُۡ ۡ ُ
ۡ ُ
ُمَن ۡيص ُهمَنمفَٓأنزل ف ُ
ٱحذ ۡزه ۡمَأنَيفت ِ ُصوكَعلَب ۡع ِضَمفَأنزلَ
َٱَّللَوَّلَتتبِعَأهواءهمَوَ
ٱح
ِ
فُ
ٱَّللَإ ِ َۡلكَ} [الامئدة ،]21 :فح ر من الفأنة عن بعض األحكام املن لة من اهلل ،وعد ذم
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وساول هلام
عوما من املنافقني ارتدوا عىل بىبارهم من بعد ما تبني هلام اهلاد ،
اهلل ً
َّ

ُ ْ
ف
الشيطان وبمىل هلم ،فقال م تعليل ما بصاهبم من سخطه ولعنأه{ :ذُل ِكَنِأن ُه َۡمَقفلواَ
ۡ
ُ ْ
ف
ُ
َٱۡل ۡمارَو ف ُ
ف فُ ُ ُ ُ ۡ
ٱَّللَي ۡعل ُ
ام} [حمماد:
امَإ ِ َۡازه َۡ
َِفَب ۡع ِض
ل َِ
ِذلَلَك ِرهواَمفَنزلَٱَّللَسص َِّيعُم ِ
ِِۖ

.]62

عال صاحبي :كالمك صحيح ،ولكن ليس كل الناس مسلمني ،حأال حيأكموا
إىل معيار اإلسالم ،وحيكموب فيام اجر بينهم.
علت :بما غري املسلمني فلهم حديث غري ه ا ،ولكني بحتدق مع ال ين رضاوا
ىينا ،وب زالوا يعلنون بهنم مسلمون ،وهم ين لون عىل بحكام اإلساالم.
باإلسالم ً

ۡ ۡ
بحتدق مع هؤبء ال ين يقرءون ويسمعون عول اهلل تعاىل{ :ومفَٱختلف ُت ۡمَفِياهَِمِالَ
ۡ
ُ ُّ
ف
ف
ح ۡ ُم ُ
َشءََُ ُ
ع ُت َۡمَ ِِف ۡ
ۡ
اارۡوۦَُإِ ىَٱَّللَِ
ََشءَُ
َٱَّللِ} [الشااور ُ{ ،]70 :ااِِنَتنُااز َ
ااه ٓۥَإِ ى َ
ف ۡ
ُ ُۡ ُۡ ُ
فُ
ٱَّللَِوٱل ۡو ِمَٱٓأۡلخ َِِر} [النساء.]21 :
وَٱلرسو ِلَإِنَكصتمَتؤمِصونََن ِ
فۡ ۡ ُ
ُامَنمافَٓأَنازلَ ف ُ
ٱَّللَ
بحتدق مع هؤبء ال ين عرءوا م كأاب رهبم{ :وملَّيمَُي
ِ
ُ
ُُ ۡ
ُ
فۡ ۡ ُ
ُأُ ْ
ُمَنمفَٓأنازل ف ُ
َه ُ
َٱّيكُفِ ُ
َٰٓ
امَ
َٱَّللَُأ ْو َٰٓلئِاك
ُي
َ
َ
م
ّي
لَ
م
و
{
،
]
22
:
الامئدة
[
}
ون
َ
ر
م
َه
ك
ئ
ل
و
ِ
ِ
ف ُ ُْ
ۡف
ٓ
ف
ُ ُ ۡ ُ ُ
ۡ
ُ
ٱّيظُل ُِمونَ} [الامئدة{ ،]22 :وملَّي َمَُيُمَنِمفَأنزلَٱَّللَُأو َٰٓلئِاكَهامَٱّيَٰسِاقونَ}

[الامئدة.]21 :

وبحب بن تعلم بن ه ب اآليات ليست م اةن احلكام والقضاة فحسب ،بل إهنا
تشمل كل من حكّ م م تفكريب وسلوكه م هبًا غري اإلسالم ،وكأابًا غاري القارآن،

وموجها غري حممد عليه الصالة والسالم.
ً

فليخرت له بحد ه ب األوصاف الثالثة بو كلها إن ااء ،الكفر والظلم والفساق،
كام رصحت هبا آيات ثالق م كأاب اهلل.
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واحادا بتقيأاه ولكنهااا سااهم وثااان وثالااث!
سهما
ً
ولو كان ً

***
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مذاهب  ...أم عقائد وأديان جديدة؟!
حكما م كال
مقياسا ألفكار ا وعيمنا ،وبالقرآن
عال صاحبي :رضينا باإلسالم
ً
ً
ائو نا ،فام يقول اإلسالم م ه ب امل اهب والدعوات «األيديولوجية» احلديثة ،الأي
شط ىعاهتا م ه ب اآلو ة ،والأي حتمل طابع الأجديد والأحرير والبعث والأقادم
والثورية؟ هل يأسع صدر اإلسالم هل ب األيديولوجيات ،ويعقد معها عقد تعايش
سلمي؟ بم يرفضها وينكرها ويةبال معايشأها ،هل جيوز للجامعة بو للفارى املسالم
بن يعأنق بحد ه ب امل اهب ويسرتاد هبا وجيعل فسه ىاعية إليهاا؟ وبخاصاة ماا
يعرف اآلن باسم« :ابارتاكية الثورية».
علت :لقد سةلت عن بمر خطري جيب عىل كل مسلم بن حيدى موعفاه مناه ،كاام
جيب عىل كل عامل مسلم بن يبني حكم اهلل ورسوله فيه بال مواربة وب مداهنة.
ولن ب اعش اآلن مضمون ها ب املا اهب والادعوات وماا حتأوياه مان بفكاار
و ظريات وعواعد صحيحة بو باطلة ،فإن املناعشة املوضوعية لكل م هب بو فكرة
مجيعا.
منها هلا مكان آخر .ولكن هنا ب اعش الشكل واهوهر العام هل ب امل اهب ً
إن ه ب امل اهب واألياديولوجيات م حقيقأهاا بىياان جديادة ،بىياان تنكار
مضمون الدين ،ولكنها تأخ اكله .إهنا تسخر من كال ماا جااء باه الادين مان
الغيبيات ،ومن عقلية املأدينني وإيامهنم الدافق احلار ،ولكنها م فس الوعت تةخ
كل خصائص الدين!
ما هي خصائص الدين؟
إهنا الثورة عىل األفكار والقيم اهاهلية القديمة والأخلص منها.
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إهنا اإليامن بمجموعة من األفكار ب تقبل املناعشة م صحأها ،وبمجموعة مان
القيم ب تقبل الشك م عدالأها .إهنا إخالص للفكارة ب يقبال ال اكة ،ووبء ب
يقبل امل امحة ،واعأ از ب يقبل املهاى ة بو املداهناة ،وتضايحة ب تقبال اإلحجاام،
وثبات ب يقبل الرىة.
ه ب بهم خصائص األىيان «الأقليدية» ،وه ا ما تريدب من املؤمنني هباا ،وها ا
بيضا ما تريدب األيديولوجيات العلام ية اب قالبية احلديثة من ب صارها.
ً
مجيعا تعأرب الدين هو اهاهلية الأي جيب الأحرر من ربقأها ،وبفكارب وعيمه
إهنا ً
ومثله ،إ ام هي بمور «رجعية» بالية جيب الأمارى عليهاا ،ووزهناا بميا ان الفكارة
وخاىما ملقاصادها،
تابعا لأليديولوجية
اهديدة ،فام كان
منسجما معها؛ عبل بقا ب ً
ً
ً
وما مل يكن ك لك؛ «اطب» عليه بالقلم األمحر.
إن ه ب األيديولوجيات ب ترىض لنفسها بن تةخ جا بًا من احليااة بو املجأماع

لأصلحه بو تطورب  ...كال ،إهنا تأسم بطابع الشمول واإلطالق والكلياة ،كالادين
ثوريا ،حيطم القديم ،ويعادل املفااهيم،
ريا ،وحتو
متاما؛ ول ا فهي تريد
ً
ًّ
تغيريا ج ًّ
ً
عيما جديدة ،وبخالعًا جديدة ،ومفاهيم جديدة ،وب ظمة جديدة.
ويضع للناس ً
يقول بحد الدارسني هل ب األيديولوجيات واملوالني هلا م رصاحاة ،وبعاد رشح
وتفصيل« :هك ا جتاد األياديولوجيات اب قالبياة فساها مضاطرة  -إن براىت
حتقيق حركة ا قالبية مأكاملة بن تعمل عىل حتويل املجأمع إىل مجهور ،بي إىل بفراى
ايا  -الرتاكيااب
ادئيا وبساسا ًّ
خرسااوا ج ا ورهم وتقالياادهم ،وبن تاانقض  -مبا ًّ

ابجأامعية السائدة ،وبن تساعد كل حركة بو موعف هدام يساهم م مت يق عراهاا،
وبن تدعم كل تغيري يؤىي إىل اعأالع ج ور الأقالياد والانظم والقايم الأقليدياة،
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وعندما تصل إىل السلطة وتأسلم زمام الدولة ،تعمل بجميع الوسائل السياساية،
ومجيع ما يأوافر هلا من وسائل تكنولوجية وعلمية ،عىل حتقياق هتاديم الرتاكياب
عاماا؛ ألن الفارى يساأطيع بن يأحاول إىل
والنظم والعالعات ابجأامعياة
ً
هتاديما ًّ
قالبيا إن هو خرس روابطه هبا «بي القيم والانظم
األيديولوجية اهديدة ،فيصبح ا
ًّ

القديمة» من كأاب األيديولوجية اب قالبية تةليف ى .ديم البيطار.

ولقد سمال بعاض البااحثني ها ب األياديولوجيات« :األىياان العلام ياة» ،بو
«األىيان امللحدة» ،بو «العلام ية الدينية» ،وبلف فيها جوليان هكسيل كأابه« :ىيان
بغري وحي»!
ولقد كان ىعاة ه ب املا اهب واألفكاار رصحااء حاني بطلقاوا عليهاا اسام:
«العقيدة»؛ وهل ا يقولون« :العقيادة اباارتاكية»« ،العقيادة الشايوعية ،العقيادة
النازية ،العقيدة البعثياة ،العقيادة القومياة» ،و«العقيادة» تعباري ملطاف ملفهاوم
«الدين» ولو برى ا رصاحة بكثر لقلنا :الدين ابارتاكي ،والدين البعثاي ،والادين
القومي  ...إلخ.
تفساريا حيببهاا إىل مجهارة املأديناة؛
ومن الكُ َّأاب من حياول تفسري ه ب العقائد
ً

فابارتاكية  -مث عندب  -رى م هب اعأصاىي ينسبه إىل إ سا ية ،توجب تدخل
الدولااة لأنظاايم العالعااات ابجأامعيااة وابعأصاااىية ؟؟؟ معااني ،ولكاان ك َّأاااب
ابارتاكية الرصحاء مل يرضوا هب ا الأوفيق بل وصوروها عىل بهناا عقيادة اااملة
تنأظم كل ائون اإل سان واحلياة فطرية ؟؟؟.
بمينا حل ب البعث ابارتاكي لعدة
يقول الدكأور منيف الرزاز  -ال ي ا أخب ً
سنوات  -م كأابه« :ىراسات م ابارتاكية» ال ي صادر سانة (1154م) ؟؟؟؟
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فهم ابارتاكية عىل بهنا ظام اعأصاىي فحسب ،هاو فهام خااطئ ،فاباارتاكية
مجيعاا ليسات إب ؟؟؟
؟؟؟؟؟ حلو اعأصاىية ملسائل كثرية ،ولكن ه ب احللاول ً
؟؟؟ من واحي ابارتاكية ،وفهمها عىل بساس ه ب الناحية الواحدة فهم خااطئ
؟؟؟؟؟ إىل األعامق ،وب يأعرف إىل األساس الأاي تقاوم عليهاا اباارتاكية ،وب
؟؟؟؟؟ اآلمال البعيدة الأي ت هب إليها ابارتاكية.
فابارتاكية م هب للحياة ،ب ما هب لالعأصااى ،ما هب يمأاد فايام ؟؟؟؟
ابعأصاى والسياسة ،والرتبية والأعليم ،وابجأامع والصحة ،واألخالق و ؟؟؟؟؟،
والعلم والأاريخ ،وإىل كل بوجه احلياة كبريها وصغريها ،وبن تكون ؟؟؟ ؟؟؟ بن
يكون لك فهم اارتاكي لكل ه ا ال ي ذكرت ،وبن يكون لك كفاح ؟؟؟؟؟ يضم
كل ه ا ال ي ذكرت».
ثم يؤكد الكاتب بن ه ب النظارة الشااملة ليسات مقصاورة عاىل اباارتاكية
؟؟؟؟؟ هي األساس م امل اهب ابجأامعية األخر .
ولقد برر الكاتب امول امل اهب ابجأامعية واتساع طاعها بحيث ؟؟؟؟ مجيع
املجابت ،وبن تضع احللول هميع املشكالت بةن ... « :سبب ؟؟؟؟؟ الشاملة -
بن احلياة فسها يشء واحد  -تيار واحاد ب يعارف ها ا الأقسايم ؟؟؟؟ خيرتعاه
عقلنا؛ لكي يسهل عىل فسه إىرا حقائق احلياة ،ثم ينسال ب ه ؟؟؟؟؟ الا ي عاام
هب ا الأقسيم ،ويظن بن احلياة كا ت مقسمة هك ا من األزل .؟؟؟ ؟؟؟
ب تعرف ايئًا اسمه ابعأصاى منفص عن يشء اسامه ابجاأامع ،ويشء آخار
اسمه السياسة .احلياة يشء مأكامل مأصل ،ولكن عقلنا العاج املغارم بالأحليال
والدرس ،لن يأمكن من القيام هب ا الأحليل والدرس ،إذا واجه احلياة ككل عاائم

من أجل صحوة راشدة

13

ب اته ،فهو مضاطر إىل بن يقسام احليااة إىل بوجاه ،وإىل بلاوان ،وإىل ب اواع مان
العالعات ،فيسمي بعضها :اعأصا ًىا ،ويسمي بعضها اآلخار :سياساة ،وبعضاها:
وعلما ،إىل آخر ه ب السلسلة إن كان هلاا
وىينا ،وتارخيًا ،وبىبًا،
ا
ً
جأامعا ،وبخالعًاً ،
ً
آخر  ...احلياة  ...كالنهر يشء واحد مأصل مسأمر  ...وك لك حيااة بي أماع،
صغريا ،بمة بو برسة ،حكومة بو ح بًا ،فموعف بي أماع إزاء احلرياات
كبريا بو
ً
ً
السياسية يقرر موعفه من ابعأصاى ،وموعفه من النظم ابعأصاىية ،يقرر موعفه من
احلريات السياسية ،وك لك من ابسأعامر ومن األخالق ومن الأعليم ومن األىب
ومن الأاريخ إىل آخر ه ب السلسلة الأي ب تنأهي».
وخيلص الكاتب من ذلك إىل تةكيد الصفة الشاملة لالاارتاكية ،فيقاول... « :
هب ا املعنال تصبح كلمة ابارتاكية إذن كلماة ب تقأرصا عاىل الأغياري مان حالاة
اعأصاىية معينة فحسب ،بل هاي تعباري عان اوع مان احليااة بةكملهاا بجمياع
ساعيا م
معينا ،وليست
وضعا
وجوهها ،وابارتاكية هب ا املعنال ليست
اعأصاىيا ً
ً
ًّ
ً

سبيل وضع اعأصاىي معني فحسب ،بل هي فهم اارتاكي لكال اواحي احليااة،
وحني بعول بة ني اارتاكي ،فقد عينت موعفي ب من العالعات ابعأصااىية الأاي
بعيش من خالهلا فحسب ،بل لقد عينت موعفي مان مجياع اواحي احليااة الأاي
تالمسني وببمسها».
وعىل ه ا املنهج فسه مشال كأاب« :الادعوة اباارتاكية» م مرصا م العهاد
النارصي ،فةعلنوها عقيدة ااملة تنظم حياة اإل سان كلها ،توجه فكرته وسالوكه
وفلسفأه للوجوى والأاريخ.
فه ا كامل الدين رفعت «بمني الدعوة والفكر» م ابحتااى اباارتاكي العاريب،
والا ي اعأااربت كلامتااه م ها ا الوعاات بمثابااة «الفأااو الرساامية» ماان جهااة
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ابخأصاص املسئولة.
يقول م مقال

ته جريدة األخبار م (1152/3/11م)« :ابارتاكية ليست

ظاما حمد ًىا ،بمعنال بهنا ليست مث
ً

رى ظام اعأصاىي بو ظام اجأامعي بو ظاام

سيايس ،ولكنها م تقديري عبارة عن فلسفة جتمع واحي احلياة كلها ،ومن اخلطة
بن ةخ ابارتاكية عىل بهنا ظام اعأصاىي بو ظاام سايايس بو ظاام اجأامعاي،
فمجموع ه ب املعا فيام بينها هي الأي تكمل بعضها وتقيم الفكر اباارتاكي بو
النظام ابارتاكي».
ويؤكد الدكأور مجال سعيد ه ا املعنال م كأابه« :ابارتاكية العربية ومكاهنا م
النظم ابارتاكية»« :إهنا  -بي ابارتاكية العربية  -تأميا ب كحركاة اعأصااىية
فحسب ،ولكنها تأمي كنظام وم هب إ ساا وبسالوب للحيااة هيادف إلعاماة
أمع جديد ،إ ام ليست رى قل ملكية وسائل اإل أاج من األفاراى إىل الدولاة بو
املجأمع ،وليست رى سيطرة عىل ابعأصاى القومي وتوجيهه لصاالح املجماوع،
وليست رى إصالح اجأامعي بو اعأصاىي ،ولكنها تأعاد كال ها ا إىل طااق
احللول النظرية والعملية ملشاكل الفرى واملجأمع ،إهنا عملية بناء ملجأمع تؤمن فيه
كل الضام ات ،أمع الكفاية والعدل ،أماع العمال وتكاافؤ الفارص ،أماع
اإل أاج واخلدمات».
وفرس بعض الكأاب العرب ما ال ي يعنيه بن تكون «ابارتاكية م هبًا للحياة»

و«بسلوبًا هلا» بو «فلسفة جتمع واحي احلياة كلها» فقالوا« :إن معنال ه ا بن تأناول
ابارتاكية حياة اإل سان بكاملها؛ ألهنا فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشاكلة
الوجوى».
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ومما عيل م ه ا الشةن« :إن ابارتاكية العربية ظرية ثورية كاملة ،وبهنا ك لك
ب حتدى عالعة اإل سان باملجأمع فقط ،ولكنها تأناول حياته كاملاة ،وهاي تكاون
فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشاكلة الوجاوى ،واإل ساان ب يعايش بااخلب
وحدب ،وب يكأفي بحل مشكلة حياته مع الناس ،بال هاو يأطلاع حلال مشاكلة
وجوىب ومعرفة مصريب  ...والنظرية اباارتاكية ب تقادم حااًّل ملشاكلة اخلبا بو
مشكلة احلرية ،ولكن مشكلة الوجوى عامة»(.)1
كثريا ما يرصحون بهنم حيرتمون الادين
عال صاحبي :ولكن بلسنا سمع هؤبء ً

بو عىل األعل ،ب يقفون ضدب ،فكيف فرس ه ا وهام يعأنقاون فكارة بو عقيادة
بخر ااملة للحياة كلها امول الدين؟
علت :عم عد يعلن بعض بصاحاب ها ب العقائاد واألياديولوجيات بهنام ب
وحياا
يعاىون الدين وب يكفرون به ،ولكن ما هو الدين ال ي ب يعاىو ه؟ إ ه ليس ً

ببدا،
ب له اهلل ليحكم عباىب ،ويقولون عندب :سمعنا وبطعنا؛ ألهنم ب يقولون ذلك ً
إ ام هو يشء يسمال« :الرتاق الروحي» بو «الأقاليد» بو «املثل العليا» لألمة ،إىل غري
ذلك من العبارات الامئعة املطاطة الأي ب تغني مان احلاق اايئًا .إن الادين الا ي
يعرتف به هؤبء هو الدين ال ي ينحني هلم ،ويميشا م ركااهبم ،ويسابح ىعاتاه
بحمدهم ،وخيدم عقائدهم وبفكارهم؛ وهل ا يفأضح فاق هؤبء وياربز عادا هم
سافرا ،حني يأعارض الدين مع يشء من مباىئهم وخلقهم.
للدين ً
إهنم حينئ يدوسون الدين ويعلنون احلرب عليه وعىل ىعاته ،تاارة بحماالت
وطورا بحمالت الأقأيل والأع يب والأ يد ،فهام
الأشهري والأشنيع والأضليل،
ً
( )1قل ذلك األسأاذ حممد عصفور املحامي م بحث له  -بخ ً ا عن الصحف واملجالت املرصية.
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ىينا يقوم بمهمة اخلاىم املطيع ،ب اآلمر املطاع ،بما الادين
يريدون ىينا «مسأة ًسا»ً ،
احلق ،فإهنم بعيدون عنه بُعد ما بني السامء واألرض.
إن فكرة هؤبء عن الوجوى غري فكرة الادين ،و ظارهتم إىل احليااة غاري ظارة
الدين ،وإ ساهنم ليس هو إ سان الادين ،وماثلهم األعاىل لايس مثال الادين .إن
معبوىهم م احلقيقة هو الامىة ،وجنأهم م الواعع هي الرفاهياة ،وبخالعهام هاي
النفعية.
إن ما يغايل به الدين من تقو اهلل وخشيأه والأوكل عليه واخلشوع له واإل اباة
إليه ،والأ لل بني يديه ،والرجاء م جنأه ،واخلوف من ع اباه ،تعاد كلهاا م ظار
هؤبء «الأحرريني» «الثوريني» بخالعًا «رجعية» ب يسمح هلا بالبقاء.
إن ه ب األيديولوجيات ب يمكن بن ترىض م أمعاتنا عن هؤبء الناس ال ين

ف
ُ ُ
ٓ ف ٓ
ۡ
ُُ
خلع عليهم القرآن وصف املأقني{ :ٱَِِلَيقولونَز فصفَإِنصفَءام فصفََُٱغ ِف ۡرَنلفَذنو صافَ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ف
ف
ف
ابۡضلَوٱّيص ُا ِكُِنيَوٱّيُِصِتِاانيَوٱل َُمصفِقِاانيَوٱل ُم ۡسااتغفِ ِرۡضلَ
وق ِصاافَوااذابَٱنلاافزََِ32ٱّيصُا ِ ِ
ف
َ ۡ ُ فا
فز} [آل عمران{ ،]71 ،72 :وَ فٱَِِلََ ُ
ن ۡٱۡل ۡ
اجكاَوق ِيُ امافََ22وٱَِِالَ
يتاونَل ِار ِ ِهمَس
َ
ح
س
ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ
ف
ف
ُ
ٓ ۡ ُ ۡ َا
ف ۡ
ٱۡصفَع فصفَوذابَجه فصمَۖٓإِنَوذابهفََكنَغر ًامفََ26إِنهفَسافءتَمساتق َراَ
يقولونَز صفَ ِ
و ُمق افمف} [الفرعان ،]22 - 22 :فال يغر ك ما تسمع بو تقرب هلؤبء عن إيامهنم بالدين بو

عدم عداوهتم له ،فإ ام يقولون ذلك  -عند احلاجاة  -مداهناة للجامهاري املأديناة،
أظارا للفرصة الأي متكانهم مان عناق الادين ،فهاو مان بااب
وكسبًا لقلوهبم وا ً

«متسكن حأال تأمكن».

ه ا اةن بيديولوجية ثورية مع بي ىين ،ولعل من املفياد هناا بن برضب لاك
مث بام حدق م بلام يا وإيطاليا بني النازية والفااية وبني الدين املسيحي؛ لأعارف
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منه ما جيري وما يمكن بن جيري هنا م بالى اا باني اإلساالم والادعوات الثورياة
اهديدة ،وب ا م ه ا اعل ب مسأنأج.
خاىماا ياةمر باةمر األياديولوجيات
لقد براىت النازية والفااية جعل الادين
ً
جديادا ،يساوى كال يشء
اب قالبية؛ ففي كل منهام محلت األيديولوجياة مطلبًاا
ً
ويا بالنسبة إليه ،كام يأضح ذلاك كال الوضاوح م
وجيعل كل يشء يقف موع ًفا ثا ًّ

كأابات احلركأني ،وم النازية عىل األخص.
ولقد وععت معاهدة بني الكنيسة وبني احلكومة النازية عام (1133م) ،بعد بن
كان من املسأحيل ابرتباط هبا؛ ألن البالى  -بي بالى  -ب تأسع إليام اني مطلقاني
سأارا عىل احلارب الفاااية
 ...هل ا مل يكن من السهل عىل تلك املعاهدة بن تسدل ً
بني اههأني ،بالرغم من املحاوبت العديدة الأي كان يب هلا الطرفان إلبقائها خفية.

كان اهيل األلام ينشة  -أيجة للدعاية النازية  -عىل ابعأقاى بةولوياة األماة،
وبةن الدولة هي بهم وبكرب عيمة من بي ىين ،وبن الوبء لألمة والدولاة هاو بهام
يشء ويأقدم عىل بي وبء ىيني آخر «تةمل».
جيادا»،
جدا م مناهضأه ومقاومأه للدين بشكل علني «تةمل
ً
كان هألر ح ًرا ًّ

ولكنه بعطال مفكري احل ب احلرية م الأعبري عن مناهضأهم ومقاومأهم.

رسم «روز ربغ» فيلسوف النازية صورة واضحة عن موعف النظام اهديد من
جناديا
الدين بمثل عوله :عندما يضع ابارتاكي القومي عميصه احل يب ،ويصابح
ًّ
من جنوى هألر؛ يمسال ىينه إيام ه ب عيمه.
بما «كنوق» فقد كأب :إن املسيحية من البقايا البائدة لثقافة منحلة عفال عليها
ال مان.
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لقد كا ت عداوة النازية والفااية للدين غامضة بول األمار ،وذلاك ملحاربأهاا
كباريا مان عااىة
الشيوعية الرصحية اإلحلاى ،وه ا ما خدع الكثريين ،وجعل عد ًىا
ً

معناال
الكنيسة الكاثوليكية والربوتسأا أية يقاف إىل جاا بهام؛ ألهنام ربوا فايهام ً
متاما ،فقد اتبعأاا م بااىا األمار
ً
جديدا للدين ،ولكن كان األمر عىل عكس ذلك ً
إحلاىية احلركة الشيوعية ،وما لبث بن تباني للماراعبني
سياسة بعيدة كل البعد عن
ّ
بهنام ما عبلأا وجوى الدين وبقاء الكنائس إب كةىاة م خدمة مقاصادمها العقائدياة
ربسا بينهام وبني الدين عنادما حيااول األخاري
اهديدة؛ هل ا ر الرصاع ي ر عر ه ً
الأمسك بةي يشء يأناىف مع امل هب اهديد.
عد تفرض ابعأبارات ابسرتاتيجية السياسية عىل احلركات اب قالبياة  -كاام
فرضت عىل الفااية والنازية وإىل حد ما عىل الشيوعية  -بن حتقق بعض الأسويات
مع األىيان السائدة ،ولكن ه ا الأكأيك ب يمكن له بن ينسجم طوي مع عاعادهتا
األساسية املنافية للدين؛ فشمول ه ب اب قالبات ب بد له من اخلصاام ماع الادين،
ال ي ي عم لنفسه الشمول ذاته؛ فليس هنا من تسوية ممكنة بني الطارفني ،وكال
تسوية حتدق ب برج عن كوهنا هد ة مؤعأة م طريق املعركة النهائية ،الأي جيب بن
جديادا يناافس
ىيناا
ً
تنأهي بالنرص الأام ألحدمها ،فاأليديولوجية اب قالبية متثال ً
األىيان السابقة م متلك فوس الناس؛ وهل ا فإن حياهتا ذاهتا ترتبط بالنرص النهائي
ال ي تسأطيع بن تسجله ضد األىيان(.)1
هل يمكن بعد ه ا كله ،لدين حمرتم بن يقبل معايشة ه ب امل اهب ،بل األىياان
خاىماا بو
اهديدة؟ وكيف وهي فسها ب تقبل معايشأه ،وب تسمح بوجاوىب إب
ً
( )1ماان كأاااب« :األيديولوجيااة اب قالبيااة» تااةليف ى .ااديم البيطااار ماان (ص)205 - 202 :
بأرصف.
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تابعا بو بىاةً؟
ً
إن السؤال األصيل يسقط من فسه إذا حور اب هب ب الصورة :هال جياوز للفارى
جديدا كابارتاكية بو القومية العلام ية؟
ىينا
ً
املسلم بو املجأمع املسلم بن يعأنق ً
إن اهواب ب اك واضح ومعروف.
ۡ

ۡ
فُ ُ َ
ف
ني َِِفَج ۡوُ ِاهِو} [األحا اب،]2 :
وصدق اهلل العظيم{ :مفَجعلَٱَّللَل ِرجلََمِلَق َلب ِ
ۡ

ۡ ۡ ۡ

ا

ُۡ

ۡ ُ ُ

ۡ

ِساۡضلَ} [آل
َٱۡلسل ُ ِمََِۡصفَُللَ َي َقبلَمِصاهَوهاو ِ
{وملََ َتغِ َغِر ِ
َِفَٱٓأۡلخِارة َِمِالَٱّيخُ ِ ِ

عمران.]82 :

***
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الدعوة القومية يف ميزان اإلسالم
عال صاحبي :بعد بن اتضح لنا املوعف من امل اهب والفلسفات اهديادة الأاي
غدت «بىيا ًا بغري وحي» بريد بن بعرف ربيك م ه ب القومية؟
علاات :بي عوميااة تعنااي؟ القوميااة الرتكيااة الطورا يااة ،بم القوميااة السااورية
الفينيقية ،بم القومية املرصية الفرعو ية ،بم القومية العراعية اآلاورية ،بم القومياة
الرببرية املغربية ،بم القومية الكرىية الا ...
وهنا عاطعني صاحبي عائ  :بعوذ باهلل من تلك القوميات الضيقة الأاي متا ق
امل األمة العربية ،وتفأت كياهنا ،وبلق احلواج بينها ،ب ا ب بعناي إب القومياة
العربية.
علت :تعني بن القوميات منها ما هو حالل طيب ،ومنها ما هو حارام خبياث،
فإذا كا ت القومية سورية كالأي ىعا إليهاا ب طاون ساعاىة م ساوريا ولبناان ،بو
فرعو ية كالأي ىعا إليها بمثاله م مرص ،بو كرىية كاالأي يادعو إليهاا آخارون م
العراق ،بو بربرية كالأي اخألقها املسأعمرون الفر سيون م املغارب ،فكال ها ب
عومياات حارام ،بماا إذا كا ات القومياة عربياة كاالأي يادعو إليهاا اخلواجاات
م.ع.و.ج.ح.و.ق.ز .وغريهم فه ب عومية حالل زبل ،ب لغو فيها وب تةثيم!
ب بد بن أفق بو عىل مبدب القومية ورشعيأه :هل هو حق بم باطال؟ رااد بم
غي؟ هل يقبل كله؟ بم يرفض كله؟ بم يؤخ منه ويرت ؟
عال صاحبي :ه ا صحيح.
علت :وعبل ذلك ،يل منا بن أفق عىل مفهوم كلمة «القومية» ومدلوهلا ،واملراى

من أجل صحوة راشدة

141

حتديادا ىعي ًقاا ،فهاو
هبا ،بما إصدار حكم عىل يشء عبل حتديد مفهومه ،واملراى به،
ً
وعديما عال بهل املنطق :احلكم عىل اليشء فرع عان
ترسع وهتور ب يليق بالعقالء،
ً
تصورب.
بيضا.
عال :وه ا صحيح ً
علت« :القومية» لفظة منسوبة إىل «القوم» ،وعوم الرجل م األصل هم عشريته
ال ين تربطهم به رابطة الدم والنسب ،كام هو واضح من اساأعامل القارآن لكلماة
«عوم» م سياق إرساال الرسال إىل عاومهم ،ولكان األ سااب والساالبت اآلن
توزعت م األرض وتفرعت ،فلم تكد تبقال بمة صافية العنرص ،خالصة النساب،
وه ا ما جعل ىعاة القومية يضطرون م وضع تعريف معني هلا ،وم بيان املقومات
األساسية الأي هبا تأكون األمة :هل هي األرض؟ بم الساللة؟ بم الدين؟ بم اللغة؟
معاا؟ عاىل بن
بم الأاريخ؟ بم املصلحة؟ بم رى اإلراىة ،بي إراىة عوم بن يعيشاوا ً
بساسا للأجماع القاومي،
ىعاة القومية م الوطن العريب ،عد بغفلوا الدين باعأبارب ً
وإ ام هم بني معأمد عىل الرابطة الطينية األرضية كدعاة القومية السورية ،ومعأمد
عىل الرابطة العنرصية كدعاة القومية الكرىياة والرببرياة ،ومعأماد عاىل الرابطاة
اللغوية والأارخيية كدعاة القومية العربية.
ومهام يكن األساس ال ي تبنال عليه القومية ،فاامذا تعناي الادعوة إليهاا؟ «إن
كا ت تعني بن حيب الرجل عومه ،ويسعال إىل خريهم ورعايهم وهنضاأهم ويبا ل
كل ما م وسعه ملجدهم وع هتم ،فه ا بمر م وع يباركه الدين ويؤيادب ويادعو
واحدا م عضاياهم ،ويأعاو وا عىل الرب
إليه» ،وإن كا ت تعني بن يأحد القوم ص ًّفا
ً
والأقو  ،فنعمت القومية هي ،وإن كا ت تعني الأكأل ضد هجاامت الغاصابني،
وعدوان املعأدين ،فمرحال ثم مرحاال « ...وإن كا ات تعناي حتريار الاوطن مان
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احأالل بعدائه ،والنهوض به م مجيع مرافقه ،فمرحبًا هبا وبه  ،وإن كا ت تعناي

.»...

عال صاحبي :وهل تعني القومية بكثر من ه ا؟!
علت :عم ،لو كان ىعاة القومية م بوطا نا يقفون عند ه ا احلد؛ لكان اخلالف
لفظيا ،وكنا معهم بحكم ىيننا ال ي جيعل ه ب األمور فارائض
بيننا وبني القوميني ًّ
مقدسة  -حترير الوطن والنهوض به ،ووحدة األمة ،والوعوف م وجه األعداء ...

إلخ  ...وال ي جيعل لعشرية املسلم وجريا ه ح ًّقا بكثر من غريهم عىل الناس بحكم
القرابة الواصلة واهوار اهامع ،ولكن احلقيقة بن بيننا  -مع

الدعاة إىل اإلسالم

 وبني الدعاة إىل القومية  -كام يعرضاها ىعاهتاا الياوم  -هاوة عميقاة بو فجاوةواسعة ،واخلالف بيننا وبينهم خالف حقيقي ج ري ،ب يمكن معه لقااء فكاري
بني الطرفني.
عال صاحبي :وما هي األمور الأي باالفون بو خياالفكم فيهاا ىعااة القومياة،
وبعني بال ات القومية العربية؟
علت :حن عارض ىعاة القومية م عدة بمور جوهرية ،يأمساكون هام هباا،
وينكرها اإلسالم ،ومتسكهم هبا  -فيام يبدو  -بمر حأمي؛ ألهنا مقأىضا فكارهتم،
وبزم من لوازم ىعوهتم.
بو  :إهنم يعأربون القومية «عقيدة» جيب اإليامن هبا ،والوبء هلا ،والدعوة إليها
والأعصب هلا ،ومعاىاة من ب يقبلها وب يعأنقها  ...عقيدة جيب بن يقدم الوبء هلاا
عىل بي وبء آخر ،ولو كان الوبء هلل ولرسوله ولكأابه  ...جيب بن يغرس حبهاا م
بعامق القلوب ،وبن يبدب ذلك من عومة األ فار ،وبن تفرغ فيها كال العواطاف
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واملشاعر.
جيب بن ينبثق من ه ب العقيدة القومية ظام احلكم ،وسياسة الدولة ،ومنااهج
عومياا
الرتبية والأعليم ،ووسائل الأثقيف واإلعالم ،جيب بن يكون اجتاهها ً
مجيعاا ًّ
رصفًا ،وبن تكون صيغأها الوحيدة الصيغة القومية ،وبن ت ال بو تطرى كل صايغة

بخر .
إن ما علناب من عبل عن ابارتاكية النازية والفااية وما ااكلها قوله هنا ،بعني
بهنا عقائد وبىيان جديدة ،تعمل جاهدة عاىل بن حتأال علاوب النااس وعقاوهلم،
وتطرى منها الدين القديم ،وه ا ال ي قوله واضح م كأابات القوميني اليوم كال
الوضوح.
فه ا كاتب عومي يقول :الوجدان القومي العريب بدب يسأيقظ م فاوس بفاراى
من العرب م بواخر القرن الأاسع ع

وبوائل القرن الع ين ،وبول ما بدب ذلاك

م ىيار الشام مهدوا بالقضاء عىل احلكم األجنبي «الرتكي» يومئ وعىل اإلعليمية،
وعد ت عم ه ب احلركة وعاىها بعض الفضالء املسايحيني الا ين مل تكان تاربطهم
باألترا رابطة العقيدة والدين املأينة ورابطة اإلخاء اإلساالمي ،وكاا وا مثقفاني
بالثقافة الغربية الأي تقوم عىل متجيد القومية ،وكان من زعامئها األولاني الادكأور
فارس مر ،والشيخ إبراهيم اليازجي ،واألسأاذ جيب العازوري اللبنا .
ببدا عند العريب املؤمن ،احلر العاعل ،ال يف الصالح،
القضية العربية لن تكون ً
اخلري األيب ،املرتفع ،إب عضية إيامن بالوطن للوطن ،كقضية اإليامن باهلل هلل ب غري.
وي ح الكاتب «العروبة» م بيان واضح ولفظ رصيح ،فيقول :العروبة فسها
«ىين» عند ا حن القوميني العرب املؤمنني العريقني من مسلمني ومسيحيني؛ ألهنا
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وجدت عبل اإلسالم ،وعبل املسايحية ،م ها ب احليااة الاد يا ماع ىعوهتاا  -بي
العروبة  -بسمال ما م األىيان الساموية من بخالق ومعامالت وفضائل وحسنات.
ومما يدل عىل بن القومية العربية عد بصبحت م ظر كثري من ىعاهتاا واملاؤمنني
هبا ىيا ة إزاء ىيا ة ،وعقيدة مقابل عقيدة؛ مقال لكاتب عومي آخار ،جااء م لاة
«العريب» عدى يناير (1161م):
ومن معا يه األوىل وحدة لكل من تسمال به من بهال ها ب األرض ،والوحادة
العربية جيب بن تن ل من علوب العرب بينام كا وا من ل وحدة اهلل مان علاب عاوم
مؤمنني.
ويقول الكاتب األىيب املرصي املشهور األسأاذ حمموى تيمور منسااعًا م ها ا
الأيار :لئن كان لكل عرص بوته املقدسة  ...إن القومية العربية هلي بوة ه ا العرص
م أمعنا العريب ،ورسالة ه ب النبوة هي جتميع القوة ،وتكأيل اهبهة ،واب طالعة
بالطاعة الب ية م كيان املجأمع العريب حو كسب احلياة.
وإن كأاب العرب م بعناعهم بما اة ،هاي بن يكو اوا حاواريني لألاك النباوة
الصاىعة ،ي كوهنا بةعالمهم ،وينفثون فيها من برواحهم ،ويعملون عىل بن تكأمل
هلا بسباب النامء وابزىهار.
ثا ًيا :إن النأيجة احلأمية هل ب العقيدة القومية بن جد القوميني عاماة جيمعاون

عىل إعالء الرابطة القومية عىل الرابطة الدينية؛ وهل ا تار ىعااة القومياة العربياة
يفضلون العريب غري املسلم عىل املسلم غري العاريب ،بال إهنام ليجحادون رابطاة
اإليامن ،وب يعرتفون بةثرها م العالعات والسلو ؛ وه ا خيالف ما جاء باه القارآن

ف ۡ ۡ
ۡ ٞ
الكريم{ :إِنمفَٱل ُمؤم ُِصونَإِخوَة} [احلجرات ،]70 :وما جاءت به السنة« :املاذلز خذو
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املالز»( .)1القرآن يةمر ا بن دوس كل رابطة إذا تعارضت ماع عقيادة اإلساالم،

ف
ُ ْ ف ُ ْ
ٓ ُ
ورابطااة اإلسااالم ،فيقااول تعاااىلَٰٓ { :
َااذ ٓواَءاناافءم َۡمَ
يأ ُّيهاافَٱَِِاالَءامَصااواََّلَتت ِ
فُ َ ُ ُ
ۡ
ٓ
ۡ ُّ ْ ۡ ُ ۡ
ۡ
ُ
ُ
َه ُ
امَ
مَمِصُ ۡمَُأ ْو َٰٓلئِاك
َٱۡلَم ُ ِلَوملَيتوَله
َلَع
ر
ف
ِإَوخوُنُ ۡمَأ ۡو ِلَفءَإ ِ ِنَٱستحبواَٱّيُ
ِ
ف
ٱّيظُل ُِمونَ} [الأوبة ،]63 :ويقول سبحا ه { :فَّل ُ ۡ ا ُ ۡ ُ
ف ۡ ۡ
ِارَ
ِ
َتكَق َومفََؤمِصونَنِاٱَّللَِوٱلاو ِمَٱٓأۡلخ ِ
ۡ
ٓ ُّ
ۡ ٓف ف
ٓ ُ
ُ ْ ٓ ُ
َٱَّللَوز ُس ُ
وِلۥَوَل َۡوََكن ٓواَءانفءه ۡمَأ ۡوَي ۡبصفءه ۡمَأ ۡوَإِخوُنَ ُه ۡمَأ ۡوَووِِرت ُه َۡم}
َُواۡونَملَحفۡ

[املجاىلة.]66 :

بربيت بع وبوثق من عالعة األب ببنيه ،بو اببن بةبياه؟ إهناا عالعاة يباركهاا
الدين ،وحيرص عىل توثيق عراها ،ويقدر العواطف الكريمة الأي تنبع منها ،ولكنه
ببدا بن تعلو عىل رابطة اإليامن ،فضا عان بن تعارضاها ،وتقاف م
ب يسمح هلا ً
سبيلها؛ فه ا وح ينجيه اهلل مع املؤمنني من الطوفان ،فيةبال بحد ببنائاه بن ياؤمن
به ،ويركب معه سفينة النجاة ،وذهب يعأصم باهبل من الغرق فةىركه الغرق ،إذ
ب عاصم يومها من بمر اهلل إب من رحم ،وبىركت عاطفة األبوة و ًحا سسس ،فاةراى

ۡ
َ ف
ۡ ۡ
ف ۡ
بن يشفع له عند اهلل{ :ونَفۡ ُ ُ  ٞف ف ُ
لَأه ِلَِإَونَووككَٱۡل ُّقَ
بَإِنَٱنۡ ِِنَ َِم َ
ىَنوحَز هۥَفقفلَز ِ
ۡ ُ ۡ
ُ ُ
وحَإنف ُهۥَّي ۡيمَم ِۡلَأ ۡهل ِكَإنف ُهۥَعمالَغ ۡ ُ
اِرَ ُال َِِبَِۖ
ۖٓ ِ
وأنعَأحُمَٱّيحُ ِ ِمنيََ26قفلَيُص ِ
َ َ
ۡ
ۡ َ
ۡ ۡ
ُ
ُ
ۡ
بَإ ِ ِ َٓ
ُٗلَرسَل ِلَمفَّييمَلكَنِهِوَوِلمَۖٓإ ِ ِ َٓأوِظكَأنَتُونَمِلَٱّيجُ ِهل ِنيََ22قفلَز ِ
ُ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ٓ ُ
ۡ
ۡ  ٞف ۡ ۡ
ما َ ِ
الَماالَ
َ ىَوتاارَح ِِنَأ
أ ُواوذَنِااكَأ َ
َ ىَن ِاهِوَوِلاامَِۖٓإَوَّلَت َغفِاار ِ
نَأساَلكَماافَّياايم ِ
ۡ
ِسۡضلَ} [هوى.]21 - 22 :
ٱّيخُ ِِ
كان الرى اإلهلي عىل وح رىا حاسما رصحيا{ :إنف َُهۥَّي ۡيمَم ِۡلَأ ۡهل ِكَإنف ُ
اهۥَعمالَ
ۖٓ ِ
ِ
ً
ًّ
ً
غُۡ
ِرَ َ ُل ِِبَ} [هوى ،]22 :فليس بهل وح من خرج من صلبه ،وإ ام بهله وايعأه هم
( )1رواب البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر م كأاب املظامل ( ،)2002ومسالم م الارب والصالة
(.)61/2614
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املؤمنون الصاحلون ،فال عجب بن يقول اهلل تعاىل عن عالعة إبراهيم خليل اهلل به به

ۡ
ف
بعد عرون بينهام ب يعلمها إب اهللِ{ :إَونَمِلَشِايعت ِ َهِوَ«أ َ:ناوح»َ ِۡلنۡاَُٰهِيمََ70إِذَ
ۡ
ٓ
ِيٍ} [الصافات.]82 ،83 :
جفءَز ف ُهۥَنِقلبَسل ٍَ

وإبراهيم يدعو بباب إىل الأوحيد باحلكمة واملوعظاة احلسانة ،وبن يادع عبااىة
األصنام الأي ب تسمع وب تبرص وب تغني عنه اي ًئا ،ويقول م خأام ىعوته م حب
َ

ُ

ف

َ ٞ

ُ

ف ۡ

ا

َملَ ف
ٱلرِنَٰمۡحَفت ونَل ِلويطُلَو ِ َ
لاف} [ماريم:
وإافاق{ :إ ِ ِ َٓأخففَأنَيمسكَوذاب َِ
ِ

ۡ
اَّتَ
 ،]22فامذا عال األب ال ي اب وااب عىل الوثنية؟ {قفلَأزاغِبَأنعَعلَءال ِه ِ
ف
ۡ
لَّي َۡمَتنتهَِۡل َۡز ُۡج ف
ٱه ُ
َٰٓ ۡ ُ
ج ۡرِنَمل اَِيفََ22قفلَسلُمَول َۡيكَۖٓسأ ۡست ۡغفِ ُرَلكَز َ ٓ
بَِۖ
َو
ك
ص
ۖٓ
يِ َِنَُٰهِيمَّۖٓيئ ِ
ِ
ِ
ا
ف
إِن ُهۥََكن َِِبَحفِ َيف} [مريم ،]21 ،22 :وب جا إباراهيم وعادب واساأغفر ألبياه رباه:
ف َ
ۡ ۡ ٓ ف
َٱلضٓاّي ِنيَ} [الشعراء.]82 :
ِبَإِن ُهۥََكنَمِل
{وَٱغفِر ِ
َۡل ِ

ولكنه حني تبني إلبراهيم عناى ببيه وإرصارب عىل كفرب ،بعلن خماصامأه م اهلل،
وجاهرب وعومه عامة بالبغض م اهلل ،وبارا إىل اهلل مان رشكاه ورش عوماه ،مماا

ۡ
َۡلبيهَِوق ۡو ِمهِوَٓإنفِنَنرآءَ ٞ
ۡ ُ
َم فِمفَ
سجله له كأاب اخللوى م آيات بيناتَ { :
ِإَوذَقفلَإِنَُٰهِيم ِ ِ
ِ ِ
ف ف
ف
َِل} [ال خرف{ ،]61 ،62 :ومفََكنَ ۡ
ٱسات ِ ۡغف ُ
فزَ
َٱِ َفَّر ِِنَُِِن ُهۥَسي َۡهك َِ
ت َۡع ُب ُكونََ42إَِّل ِ
ٓ
ف ۡ ف
ُ َ ٞف
ف
َۡلبيهَِإ فَّلَو ف
ۡ
َِل ٓۥَينف ُ
ابأَمِصا ُهَإِنَ
اك َوَ َِّللَِت
اهۥَو
لَم ۡووِكةَووكهفَإَِففۦَُُل فمافَت اني َُ
إِنَُٰهِيم ِ ِ ِ
ِيم} [الأوبة.]772 :
إِنۡ ََٰ ُهِيمَۡل فوُۦَحل َٞ

وجعل موعفه من ببيه وعومه بسوة لألجيال املؤمنة إىل عيام الساعة حيث عاال:

ُْ
ٞ
ف
ُ
ُ ۡمَأ ُ ۡ
{ق َۡكََكن ۡ
َِفَإنَُٰۡهِيمَو فٱَِِالَمع ُ
اه ٓۥَإ ۡذَقافلُواَّْي ِق ۡ
ٓ
او ِم ِه ۡمَإِنافَنُار اَ
ة
ص
س
َح
ة
و
س
عَّي
ِ
ِ ِ
ُ ۡ
ف
ُ
ُ
ُ ۡ ف ُُۡ
ُ ۡ
ۡ
امَو اكاَنَ ۡيصصافَو ۡياصُ ُمَٱّيعاوُوةَُ
مِصُمَومِمفَت َعبكونَمِالَۡ ِ
ونَٱَّللَِمفرنافَن ِ
ۡ ۡ ُٓ ً فُ ُۡ ُ ْ ف
ٱَّللَِو ۡحكۦُ َٓۥ} [املمأحنة.]2 :
وٱَغضفءَينكاَحَّت ََت َؤمِصواَن ِ
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وإذا كان إبراهيم عد خرس عالعة بب م ذات اهلل ،فإن اهلل عوضه بلوف املالياني
يعرتفون له باألبوة الروحية ،ويصلون كل يوم مرات كثرية عىل إبراهيم ،وعاىل آل
إبراهيم ،فال ي عطع صلة إبراهيم بةبيه امل

 ،وصله باملؤمنني وجعلهم له ببنااء

ف ُّ ف
ُ ْ
ف
بعد بلوف السنني{ :إ فنَأ َۡوَلَٱنلف ِ ۡ
ف ُ ُ ُ
اواَ
ٱَِلَءامَص وَ
ِبَو َِ
ِ
فسَبِِِنَُٰهِيمَلذلَِلَٱتبعوۦَوهذاَٱنل ِ
ۡ
ف
ۡ ۡ
ُ
ُ
ُ
و فُ
ٱَّللَو ِ َُّلَٱل ُمؤ ِمص ِنيَ} [آل عمرانَ { ،]28 :مِلةَأبِيُ ۡمَإِنَُٰۡهِيمَهوَس فَمكُُ ُمَٱل ُم ۡسل ِ ِمنيَ}

[احلج.]18 :

وإذا كان ه ا موعف القرآن من رابطة األبوة والبنوة  -إذا تعارضت مع اإلياامن
 فام بالك بروابط ببعد تقوم عىل غري بساس اإليامن واإلسالم؟جامعا باني
إن القرآن ب يعرتف إب باإليامن رابطة ،وب يقر إب اإلخاء اإلسالمي
ً
ف

ۡ

املسلمني{ :إِنمفَٱل ُم ۡؤم ُِصونَإ ِ ۡخوَة [ }ٞاحلجرات ،]70 :بما القوميون فال يعرتفون بالدين
جامعا ،وب مفرعًا بني الناس.
ً

إن مثل القوميني األعىل يأجىل م عول ااعرهم:

بااالى عاادمها عااىل كاال ملااة ومن بجلها بفطار ومان بجلهاا
بصاااااااااااااااااااااام»
ىينا جيعال العارب وحادة وسريوا بجثام عىل ىين «برهم
هو
ً
سااالم عااىل كفاار يوحااد بيننااا وبهاا وسااه بعاادب بجهاانم
كفرا رصحيًاا ،يناام ببساط
بما املسلمون بل املؤمنون ً
مجيعا ،فريون ه ا الكالم ً

عواعد اإليامن.

إهنم يريدون منا بن سوي بني بيب هلب وبيب بكار ،وباني بيب جهال وعمار بان
اخلطاب؛ ألهنم م املي ان القومي سواء ،ولكن القرآن يقول:

ُ ۡ
ُ ۡ
ۡ
ستو ٓ َأ ۡصحُ ُ
بَٱۡل فصةَِأ ۡصحُ
بَٱنلففزَِوأ ۡصحُ
بَٱۡل فصةَِ} [احل { ،]60 :أفملَ
{َّلَي َ ِ
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ا ف

َكن َُم َۡؤ َِم اَصفَكملََكنَُفسِقفََّلَي ۡست ُوۥنَ} [السجدة.]78 :
إهنم ينكرون علينا بن هنأم بقضية كقضية مسلمي كشمري ،بو عضية مسالمي
احلبشة ،بو مسلمي ابحتاى السوفيأي ( )54مليو ًا ،وب حرج عندهم بن يناارصوا
الوثنيني اهلنوى ضد املسلمني ،وب جناح عليهم بن يؤيدوا النصاار اليو اا يني م
عربص ضد املسلمني األترا  ،وب بةس عليهم بن يقفوا مع الشيوعيني الروس ،بو
الصينيني ضد األعليات اإلسالمية الأي تبلغ ع ات املاليني(.)1
ثالثًا :عيب عىل القوميني ع هلم الدين عن املجأمع والدولة ،فاالقوميون عاماة
يناىون بدولة علام ية «بىينية» وحيرصون الدين م طاق ضيق ،ب يأجاوز العالعة
بني اإل سان وربه «ه ا إن رضوا بوجوى الدين واعرتفاوا ببقائاه» ،بماا بن يأادخل
الدين م توجيه املجأمع وت يع الدولة ،و ظام احليااة ،فها ب «رجعياة» حيارهباا
مبينا مهمة القومية العربية« :وحتارب اههل والفقر
مجيعا .يقول بحدهم ً
القوميون ً
واملرض والظلم ،وكل عصبية إب العصبية القومية ،وتفصل الدين عن السياساة،
وحترم عىل رجال الدين اباأغال هبا ،وتعليم العريب بينام كان بن يأعصاب بعناف
ألمرين :عوميأه واحلق».
وما ىفعهم إىل ذلك ،إب بهنم طبقاوا عاىل اإلساالم م ال اق ،ماا طباق عاىل
املسيحية م الغرب ،وه ا خطة جسيم ،فاإلسالم غري املسيحية م طبيعأه وتارخيه
وعالعأه باملجأمع واحلياة ،والقرآن غري األ اجيل ،واملسجد غري الكنيسة ،وعلاامء
اإلسالم غري رجال الكهنوت.

( )1ربيناهم م السنوات األخرية يربرون الغ و الارويس ألفغا ساأان املسالمة ،ويقفاون م صاف
الغ اة ضد املجاهدين املسلمني األبطال ،ال ين يدافعون عن العقيدة واألرض والعرض!
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املسيحية ليس فيها ت يع لدولة ،وب تنطيم للحياة ،وإ ام هي عقيادة وصاالة
وسلو فرىي ،وإ جيلها مواعظ للرتغيب والرتهيب فحسب.
ومع ه ا مل تأخل الكنيسة عن الأدخل م ائون احلكم والسياسة ،ومل تدع ماا
لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل ،كام عال املسيح ،بل ىست ب فها م كال يشء ،وساا دت
امللو واألباطرة والنبالء ضد طبقات الشعب ،فلام ا دلعت ريان الثورات بكلات
معا ،وكان داء الثوار «اانقوا آخر ملك ،بةمعاء آخر عسيس».
امللو والقسيسني ً
ومل يقأرص تدخل الكنيسة عىل ائون احلكام والسياساة ،بال جتااوز ذلاك إىل
ائون العلم والفكر ،فأبنت الكنيسة كل ظرية عديمة ،ووعفت حتارب كل جديد،
وتطالب بقأل العلامء واملفكرين وحتريقهم.
كان ىين الكنيسة  -وب بعول ىين املسيح؛ ألن الغربيني مل يعرفوا ىيان املسايح
عدوا للحرياة،
عدوا للعلمًّ ،
عدوا للأقدمًّ ،
عدوا للحياةًّ ،
عط  -عد جعل من فسه ًّ
عدوا للعدل واملساواة ،فكان ب بد للناس م الغرب وعد مسأهم فحة من ال اق
ًّ
بيقظأهم من سباهتم ،عن طريق األ دلس ،وعن طريق احلرب الصليبية ،فنهضاوا
يريدون احلياة والأقدم والعلم ،واحلرية واإلخاء والعدالة واملساواة  ...كاان ب باد
هلم بن يصطدموا بةعداء ه ب الفضائل كلها ،وهم ممثلو الدين هنا  -لألساف -
وكان من الطبيعي بن ينأرص ه ا النور ال احف عىل ذلك الظالم الراكد ،وبن يعلن
القوم بعد ا أصارهم تنحية الدين عن احلياة العاماة ،وع لاه عان عيااىة املجأماع
وتوجيه الدولة.
فهل جيوز بن حيمل ه ا الأاريخ األسوى الكرياه ،ليوضاع برمأاه عاىل رءوسانا
وحيمل ىيننا تبعة فساى ىين آخر م بالى بخر ؟
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إن اإلسالم ىين عام من بول يوم عىل النظر والأفكر ،ومتجيد القلام والكأااب،
والأفرعة بني ال ين يعلمون وال ين ب يعلمون ،ورفض الأقلياد واهماوى واتبااع
الظن ،واحلرص واهلو  ،ومل حيدق م تارخيه رصاع حقيقي باني الادين والعلام،
وبني النقل والعقل ،وبني ال يعة واحلكمة.
يوما ،بل كان هاو القلاب الا ي
ومل يقف ه ا الدين ضد احلياة والنور والأقدم ً
يمد احلياة بالدم ،والشمس الأي متد املجأمع بالنور ،والامء ال ي جيعل مان النااس
كل فرى حي.
يوما ما  -بصفة مجاعية  -يسندون الظلام احلااكم بو
ومل يقف علامء ه ا الدين ً
احلكم الظامل ،بل كا وا  -م مجلأهم  -عاىة الشعب م معاركه الكرب ضاد الغا و
من اخلارج ،والظلم من الداخل.
واخلالصة يا صاحبي :بن القومي األصيل  -كام صورب هؤبء  -يساقط الادين
من حسابه ،ويضعه عىل «الرف» بو م مساأوىعات املساأهلك والأاالف الا ي ب
ينأفع به ،وب يلأ م القومي األصيل حو الدين وعيمه وعقائدب وبحكاماه بيشاء،
فال حرج عليه عط بن يةخ من الامىيني م هبهم م تفسري الوجاوى ،ومان ببيقاور
م هبه م تفسري الأاريخ ،ومن ىور كايم م هبه م عالعات املجأمع ،ومان ساارتر
يوما :هل تأفق ه ب امل اهب واألفكار مع
م هبه م األىب واحلياة ،وب يسةل فسه ً
اإلسالم بم ب؟ عىل بهنم لو عرفوا فع بهنا تعارض اإلساالم ويعارضاها ،لعضاوا
هريا.
عليها بالنواج  ،و ب وا اإلسالم وراءهم
ًّ
رابعا :عارض القوميني م تفأيأهم لألمة اإلسالمية الأي براىها اهلل بمة واحدة
ً
ُ ُ ۡ ۡ فُ
ف ُ ٓ ُفُ ُ ۡ ُفا ُ ا
كام عال تعاىلِ{ :إَونَه ِذۦ ِوَأمتُمَأمةَوحِك َة} [املؤمناون{ ،]26 :كصات َمَخاِرَأما ٍةَ
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ُ

ۡ

ُ ا

ا

ُ ُ
أ ۡخرج ۡ
ُ ۡمَأ فمةَوسَّف} [البقرة- ]723 :
فس} [آل عمران{ ،]770 :وكذُل ِكَجعلن
عَل فِلص ِ َ
ِ

إىل بمم اأال ،وعوميات مأضاربة ،تأنازع عىل حدوى برضية ،وتأفاخر بعصابيات

جاهلية ،وتعأ بغري األخوة الدينية ،والرابطة اإلساالمية الأاي عرهناا اهلل م كأاباه
ف

ۡ

باإليامن ،وجعلها ىليله وعنوا ه فقال{ :إ َِنمفَٱل ُم ۡؤم ُِصونَإ ِ ۡخوَة [ }ٞاحلجرات ،]70 :وعال:

ف
ف
ُ ُ ْ ۡ
ُّ ُ
ُ ْٓ ُ ُ ْ ا
ُ
{ َٰٓ
يعواَُ ِرۡضقفَ َمِلَٱَِِلَأوتواَٱّي ِ ُبََ ُرۡوكمَب ۡعكَإَِمُاص ُِ ۡمَ
يأ ُّيهفَٱَِِلَءامصواَإِنَت َِّ
كُفِ ِرۡضلَ} [آل عماران ،]700 :بي بعاد بخاوتكم ووحادتكم مأفارعني مأناازعني،

فالقرآن يعرب عن الوحدة باإليامن ،وعان الأفارق باالكفر؛ أل اه ياؤىي إلياه ،وم

احلديث الصحيح« :سباب املالز فاوق ،وق ال كفر»(« ،)1ال ترجعوا بعدي كفذا ً ا

يرضب بعض ز قاب بعض»( ،)2ويقاول« :إذا ال قذى املاذلامن باذيفيهام ،فالقاتذل
ىريصا ذأ ق ذل
واملق وا ر النا » ،عالوا :ه ا القاتل فام بال املقأول؟ عال« :إن كان
ً

صاىب » مأفق عليه(.)3
بعضا ،ويسفك بعضهم ىماء
ومنطق القومية جيي للمسلمني بن يقاتل بعضهم ً
بعض ،أيجة لأصارع القوميات املخألفة ،كام ربينا ذلك م اعأأال العرب والارت
م احلرب العاملية األوىل ،بأدبري اإل جلي وحتريكهم ،بل حتت عيااىهتم ،فاعجاب.
وكام ربينا من عريب ،عأال القومية العربية مع القومية الكرىية م العراق.
عربيا  -من القوميات
وإذا كنت م مطلع حديثك عد اسأع ت باهلل  -بوصفك ًّ
( )1رواب البخاري من حاديث عباد اهلل بان مساعوى م كأااب اإلياامن ( ،)01ومسالم م اإلياامن
(.)112 ،115/50
( )2رواب البخاري من حديث جرير بن عبد اهلل م العلم ( ،)121وم املغازي ( ،)0046ومسلم م
اإليامن (.)111/56
( )3رواب البخاري من حديث األحنف بن عايس م كأااب اإلياامن ( ،)31وم الاديات (،)5126
ومسلم م الفأن (.)10/2111
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الضعيفة الأي مت ق امل األمة العربية ،وتفأت كياهنا ،وبلق احلواج بينها ،فه ا
بيضا من القوميات
املنطق فسه ،حيأم عليك  -بوصفك
مسلما  -بن تسأعي باهلل ً
ً
الضيقة الأي مت ق امل األمة اإلسالمية ،وتفأت كياهنا  ...إلخ ،سواء كا ت تلك
القوميات عربية بو طورا ية بو فارسية بو غريها.
خامسا :إن الفكرة القومية فكرة جاهلية رجعية ،تنكر الدين ،وينكرها الادين،
ً
كل ىين فض عن اإلسالم.
بما إهنا جاهلية؛ فألهنا تقوم عىل إحياء العصبية الأي كا ت من بخاص ساامت
العرص اهاهيل ،والأي برا اإلسالم ورسوله منها كل الرباءة إذ عال« :ليس ةنذا ةذن

د ا إىل صبيع ،وليس ةنا ةن قاتل أ صبيع ،وليس ةنا ةن ةات أ صبيع»(.)1
ومن إحياء العصبية اهاهلية ابعأ از باآلباء ،والأفاخر باألجداى ،وإن كا وا م
ظر اإلسالم من بكفر الكفار ،وبفجر الفجار ،وبوىل الناس بالنار ،وبائس القارار،
كال ين يعأ ون بفرعون  -كرمسيس وغاريب  -بو باةيب جهال ومان اااكله مان
العرب.
رو الرتم ي ،وببو ىاوى ،عان بيب هريارة بن النباي صصص عاال« :لين هذني قذوام
يف خرون بآبائهز الهين ةاتوا ،إنام هز فحز جهنز ،و لي ونن هون أ اهلل ززز ،ةذن
اجل َُعل الهي يدهد اخلرء بيتنف  ،إن اهلل قد ذهب ن ز سبع اجلاهليع  -ي :كربهذا -
وفخرها باآلباء ،إنام هو ةؤةن تقي ،وفاجر شقي ،النا

كلهز بنذو آدم ،وآدم خلذق

( )1رواب ببو ىاوى من حديث جبري بن مطعم م كأاب األىب ( ،)6121والبغوي م «رشح السنة»
(.)3603
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ةن تراب»(.)1
اه َُعل :ىويبة برضية ،تدهدب اخلرء بة فها :بي تدحرجه ،وهي مثال م اهلاوان
واحلقارة ،وبهون منه عند اهلل ال ين يفخرون بالكفرة من بجاداىهم ،وماا هام إب
فحم جهنم ووعوى النار.
ولقد حدثني بعض الثقات بن بحد القوميني الغالة ،سمال ابنه« :هلبًاا» ليناىياه

اعَ
الناس بكنية «بيب هلب» فيحيي ب لك ذكر زعيم عريب من زعامء اهاهلياة؛ {ت فب ۡ َ
ٓ
ب} [املسد!]7 :
َكاَأ ِِبَلهبَوت ف َ

غدا من يسمي ابنه« :جه » ليكنال «ببا جهل» واهنون فنون.
وعد سمع ً
وبما إهنا رجعية؛ فألهنا ليست إب امأادا ًىا للشاعور القابيل ،وإذعا ًاا لعصابية
العشرية ،والأناىي بنرصهتا املة ومظلومة ،وه ب رجعة باإل سان إىل الوراء البعيد،
حيث كا ت ارتباطات العشرية وحدها ،هاي الأاي توجاه الفارى وتساريب ،وف ًقاا
لن عاهتا وتقاليدها ،ثم ا أقل وبء اإل سان من العشرية إىل األمة ،ثم قلأه األىياان
الساموية إىل بفق بعىل وبرحب هو بفق العاملية اإل سا ية.
يقول إمري ريفر م كأابه« :عضية السالم» حتت عنوان« :تشويه الدين»« :بلغت
عباىة الدولة القومية ذروهتا م البالى الفااية».
ولكن تشويه الدين وتسخريب للغايات القومية لوحظ م كل بمة.
إن العنرص املقدس وامله ب م املسيحية هو بهنا عاملية ،وبن مبدبها بن النااس

( )1رواب الرتم ي من حديث بيب هريرة م كأاب املناعب ( ،)3166وعال :حسن غريب ،وببو ىاوى
م كأاب األىب (.)6115
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خلقوا مأساويني بمام اهلل ،وهم يعنون إلله واحد ،عا و ه واحد ،يرسي عىل النااس
مجيعا ،ولقد كا ت ه ب فكرة ثورية م الأاريخ الب ي ،ولكن هور الدولة القومية
ً
منع ه ب الفكرة بن يكون هلا بثر مه ب.
ففي اللحظة الأي بدبت فيها األمم احلديثة تأبلور ،بدب الشعور القومي م العامل
قسااما
الغريب يأغلب عىل الشعور املسيحي ،وكا ت الكنيسة منقسمة ،وازىاىت ا
ً
إىل م اهب بخر  ،يؤيد كل منها املثل األعىل الناائ لألمة.
وصار من املعرتف به م كل بلد بن السياسة القومية سياسة مسيحية ،وحتولات
الكنائس املسيحية إىل هيئات عومية ،تؤيد الغرائ القبلية للروح القومية.
ففي اآلف من الكنائس يسةل اهلل القسيس الكاثوليك ،والوعاظُ الربوتسأا ت،
املجد ملواطنيهم ،والويل لغريهم ،وإن كان ه ا يأناعض مناعضة اديدة مع بسمال
املثل العليا الدينية الأي بوتيها اإل سان.
بخالعياا ،إذا كاان ب يصاح إب
إن املبدب األخالعي الكو ب يكون كو ًّياا وب
ًّ

ىاخل مجاعات منفصلة من الناس.

فا «ب تقأل» ب يمكن بن يكون معناهاا بن مان اإلجارام بن تقأال رجا مان
مواطنا م ىولة بخر .
مواطنيك ،ولكن من الفضيلة بن تقأل رج يعد
ً
ومثل ه ا الأطور يالحظ م مجيع بىيان الأوحيد الثالثة ،فالوحدة الأي احاأفظ
هبا القرآن عرو ًا بني الشعوب اإلساالمية املخألفاة األصاول ،عاد ذهبات وصاار
الشعب اإلسالمي عوميات اأال.
فدعاة اهامعة الرتكية يرمون إىل توحيد فروع معينة من اهنس الرتكي ،وىعاة
اهامعة العربية يشريون باحتاى الشعوب العربية.
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ويقول املسلمون م اهلند« :إ نا هنوى بو ومسلمون بعاد ذلاك» ،وعاد يسا
اهميع الصبغة العاملية الأي كا ت بساس ىين اإلسالم العظيم.
واألمر ب يقأرص عىل املسيحية واإلسالم ،فإن بعدم املوحدين ،وهم اليهوى ،عد
سوا الأعاليم األساسية ،وهي ب ه عاملي ...
فهم يبغون بن يعبدوا بعواطف مشبوبة إهلهم القومي اخلاص ،وبن تكون هلام
ىولأهم القومية.
وما من اضطهاى بو ع اب مهام بلغ من بمرب ،يمكن بن يسوغ ب ه ب الرساالة
مجيعا.
العاملية من بجل القومية ،وهي اسم آخر للقبلية الأي هي بصل مصائبهم ً
وإ ه لعىل بعظم جا ب من اخلطر ملسأقبل اإل سا ية ،بن تادر مبلاغ الأشاويه
ال ي بصاب عقيدة الأوحيد العاملية.
فام كان من املمكن عط  -بدون تةثريها  -بن تقوم احلرياة اإل ساا ية م اهامعاة
الديمقراطية ،وب بن تبقال ،وما من سبيل إىل إ قاذ اهامعة اإل سا ية إب بالعاملية.
فإذا مل تعد الكنائس املسيحية إىل مبدئها املرك ي ،وجتعله مبدبها املركا ي فايام
تعمل ،فإهنا سأ ول بمام عقيدة جديادة عاملياة ،ب باد بن تاربز مان باني اخلاراب
واآلبم ،الأي يسببها هتافت القومية اآل ب حمالة.
ساىسا :إن ىعاة القومية ب يكأفون بع ل الدين عن احلياة ،بال يقفاون موعاف
ً
العداوة للأيار اإلسالمي ،واملعارضة لكل حركة إسالمية عوية ،تعمل عىل اسأعاىة
ظام اإلسالم ،وتناىي بالعوىة إىل تعاليمه وابعأصام بحبله ،والأكأل حتت لوائاه،
وه ب العداوة من القوميني لإلسالم منطقية ألمرين:
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األول :إن ه ب اخلصومة والعداوة أيجة طبيعية للمقدمات الأي ذكر اها مان
عبل باعأبارها عنارص بزمة للقومية بو مرتبطة هبا ،من إعالء الرابطة القومية عاىل
الرابطة الدينية ،واحأقار األخاوة اإلساالمية ،واملنااىاة بدولاة علام ياة ب ىينياة،
ومعارضة الوحدة اإلسالمية ومت يق األمة اإلسالمية إىل بمم وعومياات مأعارضاة
 ...إلخ.
الثا  :إن ه ب القوميات م عاملنا اإلسالم إ ام ب ر ب رهتا فيه ،وتعهادها و امهاا
هو الأبشري وابسأعامر ،وعد اخأار تالمي ب م بول األمر خلدمة ه ب القضية من غري
يوماا
املسلمني ليهدم هبم اخلالفة اإلسالمية م تركيا ،الأي بذلت الغرب النرصاا
ً
ما ،وطرعت ببواب فيينا سنة (1513م) ،ثم ليهدم هب ب القوميات اهديدة بي بمل
م وحدة إسالمية مسأقبلة؛ فال عجب بن ربينا ب طوان سعاىة مث يدعو إىل عومية
سورية ،وسالمة موسال يدعو إىل عومية مرصية ،وميشيل عفلاق وجاورج حابش
يدعوان إىل عومية عربية ،ومن تكليف األاياء ضد طباعها بن طالب هؤبء الدعاة
النصار األعحاح بالوبء لإلسالم ،ورسالة اإلسالم ،وبخوة اإلسالم.
ولقد بدب ه ا اخلطر بالقومية الطورا ية ،الأي تبناها ح ب «ابحتاى والرتعي» م
تركيا ،وا أهال بمرها بفصل العرب عن ىولة اخلالفة ،وعيام احلرب باني األخاوين
املسلمني يقاتل بحدمها اآلخر بقيااىة الكفاار وتاوجيههم ،ووحاي املساأعمرين
الصليبيني وتدبريهم ،وما بمر الثورة العربية وىور لورا س فيها ببعيد.
ولقد بتت ه ب العصبية القومية الطورا ية ثمراهتا ،فةلغيت اخلالفاة ،وهادمت
ه ب الفلسفة الضخمة لإلسالم ،ومت عت الدولة اإلساالمية الكارب إىل ىوياالت
وم ق وباالء تنأسب إىل بوطان وعوميات اأال ،ب تسأطيع بن بيف.
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عال صاحبي :ولكن بليست ه ب األفكار عد بأات م ىياار اإلساالم فساها،
وبوحي من تفكري ببنائها ب فسهم ،فلامذا نسبها إىل األجا ب املسأعمرين و جعلها
«بنت سفاح» ب بنت حالل؟
علت :إن ه ب األفكار عد جلبت ب ورها إىل ىيار ا جلبًا ،وتوىل بعدا ا زرعهاا

م تربأنا بةيدهيم ،وعام عليها تالمي هم وب صارهم وعبيد مد يأهم ،فليس ما قوله
زعما دعيه ،بل هو ما يعرتف به األجا ب ب فسهم والقوميون ذاهتام ،وماا يؤيادب
ً
الأاريخ والواعع واملقار ة بني األمس واليوم.
يقول األسأاذ بر ارى لويس رئيس عسم الأاريخ م كلياة الدراساات اإلفريقياة
وال عية بجامعة لندن« :كا ت اإلمرباطورية العثام ية آخر وبطول اإلمرباطوريات
اإلسالمية العاملية الكبارية الأاي حكمات ال اق األوساط ،منا بياام اخللفااء
الراادين ،وم ه ب اإلمرباطورية كان وبء املسلمني األسايس لإلسالم ،وللدولاة
الأي جتسد واعع اإلسالم السيايس ،وللخالفة الأي اكأسبت الصفة ال عية باملبايعة
عىل مرور ال من ،والأي كا ت تسوس بمور الناس ،وكان املعارضون واملأمارىون
يسعون لأغيري الوزراء بو احلكام بو حأال اخلالفة احلاكمة كلها ،ولكنهم مل يساعوا
ببدا لأغيري بساس الوبء لدولة اإلسالم ولوحدة هويأه»(.)1
ً
ويأحدق عن العرب وموعفهم ىاخل اخلالفة العثام ية فيقول« :لقد كا وا عاىل
علم باخأالف لغأهم وثقافأهم وذكرياهتم الأارخيية عن الرت  ،ولكنهم مل يبدوا بي
رغبة جدية باب سالخ عن الدولة العثام ية ،ومل يعرتضوا عىل وجوى سلطان تركي،
بل عىل العكس من ذلك كان من املحأمال بن يساأغربوا وجاوى غاريب عاىل ربس
( )1من كأاب« :الغرب وال ق األوسط» (.)141 ،141
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احلكم العثام  ،ولقد كا ت فكرة عيام الدولة عىل بساس األرض والوطن القاومي
غريبة بجنبية بالنسبة هلام ،حأاال إن كلماة « »Araluaلايس هلاا مثيال م اللغاة
العربية ،وك لك األترا مل خيرتعوا كلماة «تركياا» إب حاديثًا ،وهاي مان بصال
جديدا ،بل اكأفوا بالأعبري الا ي يادل عاىل
تعبريا
ً
بورويب ،بما العرب فلم خيرتعوا ً
ج يرة بو ابه ج يرة العرب»(.)1

ه ا ما كان عليه حال املسلمني بتراكًا وعربًاا ،عبال بن يطال اايطان القومياة
العلام ية بربسه ،فا ظر كيف بدب إبليس اخلبيث يدخل إىل صفوف املسلمني؟
يقول املؤرخ امل كور« :ولقد ترسبت القومية العرعية من بواسط ورشق بوروبا
عرب بعنية عدة ،ولقد كان الالجئون اهلولنديون واملجرياون  -عاىل الغالاب  -بول
الناعلني ،عندما ذهبوا إىل تركيا ،بعد فشل ثورهتم سنة (1101م) ،فلقد بقي عسم
كبري منهم فيها ،واعأنقوا اإلسالم ،واحألوا مناصاب مهماة م الدولاة العثام ياة،
وكان بحدهم الكو ت عسطنطني بورزيسكي ،وعد سمال فسه بعد ذلك مصطفال
جالل الدين بااا«!» ولقد

سنة (1151م) كأابًا بالفر سية م إساأا بول اسامه

تقريرا للسالطان عان
«بترا األمس وبترا اليوم» ،وم الكأاب ج ء كبري يشكل
ً

املشاكل احلارضة م اإلمرباطورية واعرتاحات حلها ،وبه ج ء تارخيي يضم ىراسة
بجراها املسأ عون األوروبيون عن الأاريخ القديم للشعب الرتكي ،وبه يؤكدون

ىور األترا اإلجيايب اخلالق م الأاريخ ،ولقد حاول يورزيسكي جهدب إلثباات بن
األترا هم من العرق األبيض مثل اعوب بوروباا ،وينأماون لاام بساامب العارق
«الطورا  -اآلري».

( )1املصدر فسه.)114 ،141( :
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ولقد عمل الكو ت بورزيسكي عىل قل القومية البولو ية ،ووضعها م عالاب
تركي ،وساعدب عىل ه ا العمال ماا عرضاه مان بعاامل املسأ اعني األوروبياني
الباحثني م الشئون الرتكية ،ولقد وصلت أائج ببحاق هؤبء إىل املجأمع الرتكي
خصوصا م تقدير الأاريخ
عن عدة طرق ،وكان هلا تةثري مهم عىل ال هنية الرتكية،
ً
الرتكي القديم ،وابعأقاى باهلوية املمي ة واملركا الالئاق م الأااريخ ،ولقاد كاان
األترا بكثر من العرب والعجم سيا ًا لأارخيهم الام ،،فلقد كاا وا ب يفكارون
بةية هوية بخر غري اإلسالم ،ولكن املسأ عني  -عن عصد بو عن غاري عصاد -
ساعدوا األترا عىل اسأعاىة هويأهم القومية الضاائعة ،وعاىل الادعوة إىل حركاة
تركية جديدة»(.)1
ومل تكن ه ب الن عة مقبولة لد مجاهري املسلمني بول ما هرت ،فقد ب كروهاا
وهامجوها بقوة ورصاحة.
وعندما ثارت القومية األلبا ية سنة (1112م) ،بثارت معها محلة من ابسأنكار
عام هبا الشاعر حممد عاكف املسلم الوطني املعارض للقومية ،وكان هو مان بصال
بلبا  ،عال« :إن ملأكم هي اإلسالم ،فام ه ب القومية القبلية؟
هل العرب بفضل من الرت  ،بو بن الالظ بفضل من ال كس والكرى؟
بم بن الفرس بفضل من الصينيني؟ بامذا يفضلوهنم؟
ماذا ىهاكم؟ هل تقسمون بالى اإلسالم إىل بج اء مأعدىة؟
إن الرسول الكريم فسه سفه العصبية القبلية ،وليس باسأطاعة األترا العيش

(« )1الغرب وال ق األوسط» (.)121 - 125
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بدون العرب ،ومن يقول غري ه ا فهاو ناون ،والارت بالنسابة للعارب عيانهم
اليمنال ،وساعدهم األيمن ،فلأكن «بلبا يا» لكم إ ًارا ،ما ه ب السياسة املأخبطة؟
وما هو ه ا اهلدف ال ير؟!

اسمعوها مني ،ب ا األلبا  ...ب بعول بكثار مان ها ا  ...بسافي عاىل باالىي
املبأالة»(!)1
ومثل حممد عاكف م موعفه الشاعر الفيلسوف املسلم اهلندي الادكأور حمماد
إعبال ،ال ي تنبه م وعت مبكر لدخول ه ا الرسطان م ى يا املسلمني ،و بههم عىل
خطرب وسوء بثرب فهو يقول« :لقد هامجت فكرة القومية من األيام الأي مل تكن فيها
القومية معروفة م اهلند بو م العامل اإلسالمي ،ومن البداية اعرت بوضاوح مان
خالل عراءا لكأابات املؤلفني األوروبيني بةن خطط بوروباا ابساأعامرية كا ات
هتدف إىل الدعوة للقومية لأفرعة صفوف الناس ألن ذلك ساالح فأاا  ،كاا وا م
باد احلاجة إليه ،واعأضت ه ب احلاجة الدعوة إىل مباىا القومية ،حسبام جاءت به
بوروبا م البالى اإلسالمية ،من بجل حتطيم الوحدة الدينية القائمة بني املسلمني».
عال صاحبي :ولكننا بالدعوة إىل القومية العربية مث عد حللنا مشاكلة كبارية
كا ت بعقد من ذ ب الضب ،تلك هي مشكلة العريب غاري املسالم ،الا ي يعايش
معنا م ىيار ا وال ي يساكننا األرض ،ويقاسمنا الرساء والرضاء ،ويشاركنا اآلبم
واآلمال؛ ففي إطار الوحدة القومية ت وب الفوارق الدينية ،وتنحل العقد الطائفية،
فال ال لقائل م الوطن العريب مث بن يقول« :ب ا مسلم بو رصاا » ،وإ اام عاول
اهميع« :ب ا عريب».
( )1املصدر فسه.)135 ،136( :
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حقيقيا يوم يأخىل املسلم عن إسالمه ،والنرصا عن
علت :إ ام يكون ذلك حاًّل
ًّ

مسلما؛ فإن ىينه حيأم عليه بن
رصا يأه ،وحييا كل منهام بال ىين ،بما إذا ل املسلم
ً
يؤثر رابطأه عىل كل رابطة ،وعقيدته عىل كل عقيدة ،ويضحي م سبيله بكال ماا

ُ ۡ
الَ
يأشبث به الناس وحيرصون عليه من عالئق وصالت ،وحسبنا عوله تعااىل{ :ق َ
ۡ ۡ
ُ ُ
ُ
ۡ ُ ُ
ُٓ ُ
ُٓ ُ
إِنََكنَءانف م ۡمَوي ۡبصف م ۡمَِإَوخوُنُ ۡمَوأ ۡقو ُ ُجُ ۡمَوووِِرتُ ۡمَوأ ۡموُلَٱُرف ُت ُموهافَ
ۡ ٞ
ف
ُ ُ ۡ ۡ ٓ ف ۡ ُ
ُ َ
مَمِلَٱَّللَِوز ُس ِ
جهافَۡ
بَإ ِ َ
ل
ُلَتَ َرضونهفَأح َ
وت ِجُرةََتو ۡونَكسفۡهفَومس ِ
اوِلِوَو ِ
ۡ ۡ ۡ
َّللَنأ َۡمرۦ ِوَو ف ُ
ِفَس يلِهِوَفر ف َُّواَْح ف ُ ۡ ف ُ
اومَٱّيَُٰسِاقِنيَ} [الأوباة:
ٱَّللََّلَي ۡها ِك َٱّيق
َّتََأ َِتَٱ ِ ِ و
ِ ِ
 ،]62وعوله صصص« :ال يؤةن ىدكز ى ى كون ىب إلي ةذن والذد وولذد والنذا
()1
عديما:
مجعني»  .وهل ا كان اعار العريب املسلم ً

بيب اإلساااالم ب بيب يل ساااواب إذا افأخاااروا بقااايس بو متااايم
مسيحيا ،فإن ىينه يةمرب بن جيعل رابطأه الدينياة فاوق كال
وإذا ل املسيحي
ًّ

عالعة ،ففي إ جيل لوعا يقول املسيح« :إن مان حياب والادب بو بماه بكثار مناي ب
بيضا!».
ابنا بو ابن ًة بكثر مني ب يسأحقني ً
يسأحقني! وال ي حيب ً
وعندما عيل للمسيح مرة« :إن بمه وإخوته يقفون م اخلارج يريدون الأحادق
إليه عال :بمي؟ من هي بمي؟ ومن هم إخو ؟ ثم باار إىل تالمي ب وعال :ب أم بمي
وب أم إخو ».
وعندما جاء بحد تالم ته واسأةذ ه م ال هاب لدفن ببيه عال له« :اتبعني واتر
املوتال يدفنون موتاهم!».

( )1رواب البخاري من حديث ب س بن مالك ،م كأاب اإليامن ( ،)16ومسلم م اإليامن (،51/00
.)24
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وإذن يكون القول بةن الدعوة القومية عد حلات مشاكلة اخاأالف األىياان م
األمة الواحدة ،من السطحية الفارغة ،بو النفاق السايايس ،الا ي هياأم بمحاض
الدعاية واإلعالن ،ب بعالج القضية من اه ور.
عال صاحبي :وكيف إذن حال مشاكلة األعلياات غاري املسالمة م املجأماع
العريب؟
علت :بام حلت به طيلة ثالثة ع

عر ًا مضت بو ت يد ،بعني بةن يبقال كل ذي

مقيما لشعائرب ،م غري إكراب وب لام
ىين مسأمسكً ا بدينه،
ً
حريصا عىل تعاليمهً ،
وب رياء ،مع إعرار حق األغلبية م بن حتكم بال يعة الأي ترتضيها ،وتراها ابعاة
من ضمريها ،مأفقة مع عقيدهتاُ ،يظل اهمياع  -مان األعلياة واألكثرياة  -روح
اإلخاء والأسامح والعدل م احلقوق والواجبات ،وليس ذلك رى متلق سيايس ،بو
فاق اجأامعي ،وإ ام هو ىين ب يسع املسلم خمالفأه بو اإلعاراض عناه إب إذا بعاامب
اهلو  ،وغرب باهلل الغرور.
واإلسالم بالنسبة للمسلم ىين وعقيدة وعباىة ،وهو لغري املسالم  -م الاوطن
العريب خاصة  -ثقافة وحضار؛ وهل ا وجد ا بعض املسايحيني الكباار يادعون إىل
تطبيق ال يعة بحامس بكثر من محااس بعاض املسالمني مثال الا عيم الساوري
املعروف فارس اخلوري ،رئيس وزراء سوريا األسبق(.)1
ه ا حلنا ملشكلة العريب غري املسلم ،فقل لدعاة القومية :كيف حتلون  -مع ا
القوميني  -مشكلة املسلم غري العريب ىاخل الوطن وخارجه؟
( )1ا ظر :فصل «األعليات الدينية واحلل اإلسالمي» من كأابنا« :بينات احلل اإلسالمي واابهات
العلام يني».
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لقد اىيأم بالقومية من بجل ماليني من غري املسالمني ىاخال الاوطن العاريب،
و سيأم بن هنا بكثر منهم ماليني من غري العرب يسكنون ه ا الوطن ،كاألكراى
م العراق ،والرببر م اامل إفريقيا ،ب حيل عقادهتم إب الأنااىي باإلساالم وبخاوة
عاسيا لادعاة القومياة لاو كاا وا
اإلسالم ،وكفال بمشكلة األكراى م العراق ً
ىرسا ً
يفقهون.

ثم خرستم من بجل ه ب املاليني القليلة من العرب غري املسالمني وبء مئاات
املاليني من املسلمني غري العرب م آسيا وإفريقيا ،وهم الصديق الطبيعي للعرب،
بل هم األخ الشقيق م احلقيقة؛ وذلك ألن اإلسالم من ااة ه بن يفارض علايهم
حب العرب وتقديمهم عىل ب فساهم ،فمانهم الرساول الا ي برسال رمحاة هلام
وللعاملني ،وبلساهنم ل الكأاب املبني ،ومنهم كان محاة اإلسالم وهداته األولون،
ال ين محلوا إليهم ور اإلسالم ،و ُهد القرآن ،وم برضهم  -بعني العرب  -تقع
الكعبة البيت احلرام ال ي يأوجه إليه املسلم م اليوم مخس مرات فريضة مان اهلل،
ويقصدب م العمر مرة عىل األعل ،تلبي ًة ألمر اهلل ،وم برض العرب ك لك مسجد
بيضا املسجد األعىص ال ي بار اهلل حوله.
النبي صصص وعربب ال يف ،وفيها ً
كام بن املسلم غري العريب يل مه ىينه بن حيفظ من لغاة العارب ماا يصاحح باه
عباىته ،ويرغبه بن يأقنها حأال يألو هبا كأاب ربه ،ويروي هبا سنة بياه ،ويوجاب
عىل طائفة منهم بن يأعمقوا م معرفأها ليأفقهوا هبا م ىينهم ،وين روا عاومهم إذا
رجعوا إليهم.
عرب فكرب وعلبه بو  ،ثم يعمل عىل
يعرب املسلم العجميُ ،ي ِّ
احلق بن اإلسالم ِّ

تعريب لسا ه ولغأه ،وإذا كان اهناح اإلفريقي اليوم يضم األغلبياة العظماال مان
العريب  -وهم من غري اه يرة  -فام ذا إب من بثر اإلسالم ال ي ىخل ه ب الابالى
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 مرص والسوىان وبالى املغرب العريب  -فنقلهاا مان عومياهتاا ولغاهتاا وبىياهنااالقديمة إىل ىين جديد ولسان جديد  -ىين اإلسالم ولغة القرآن.
ولقد ربينا م باكسأان والصومال و يجرييا وغريها مان الابالى اإلساالمية ،م
آسيا وإفريقيا هيئات ومجاعات تقوم عىل تعليم اللغة العربية و

ها حبًّا لإلسالم،

وخدمة للقرآن ،ولقد حدثنا ال ين زاروا ه ب البالى( )1وخالطوا بهلها املسلمني بن
كثريا منهم يوىون من صميم علوهبم بن هيجاروا لغاأهم املحلياة ،ويأحولاوا إىل
ً

العربية لأكون لغة باطبهم ولغة ىولأهم الرسمية.

وجيدر يب بن بسجل هنا عدة سطور من رسالة عيمة عن «مشاكل الأعليم العريب
م يجرييا» كأبها بحد علامء يجرييا املسلمني املخلصني ،ال ين هية اهلل هلم فرصاة
تعلم العربية والقيام عىل تعليمها ،ذلكم هو السيد «آىم عبد اهلل األلوىي» يقول م
ه ب الرسالة حتت عنوان« :فصل اللغة العربية عن اإلسالم»« :يمأاز اإلساالم عان
سائر األىيان با دماج اللغة العربية فيه ا دما ًجا ب يقبل حتلي وب ا فكاكً اا ،وعلاام
يوجد م تاريخ األىيان ىين ساعد عىل

لغة كاإلسالم ،وهو فس األمار الا ي

عقد للعرب لواء ال عامة ،الأي ب ينازعهم فيها جنس آخر من العامل اإلسالمي مهام
بو من عوة م اإليامن ،وفهم م القرآن ،ويقاني م اإلساالم ،فمكا اة العارب م
وغدا  -مكا ة الروح من اهسد ،بو الربس مان اليادين»،
اإلسالم  -بمس واليوم ً
ولقد صدق األثر القائل« :إذ ذل العرب ذل اإلسالم ،إذا ع العرب اإلسالم».
«ولقد ا أ

اللسان العريب مع ا أشار اإلسالم ،فطغت العربية عىل الرومياة م

الشام ،وعىل الفارسية م العراق ،وعىل القبطية م مرصا ،وعاىل الرببرياة م ااامل
( )1كأبت ذلك عبل بن بزور ه ب البالى ،وبملس ذلك بنفيس.
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إفريقيا ،و ع اإلسالم لغأهم من خالل بلسنأهم ،ولقانهم العربياة فاسأسااغوها
وبجاىوها ،واسأعربوا هبا كام اسأعرب إسامعيل سسس بول العرب املسأعربة».
«وك لك سارت العربية جنبًا إىل جنب مع اللغات الوطنية م بعض األعطاار،

كاهلند والرت وغرب إفريقيا».

«بما ظرية فصل اللغة العربية عن اإلسالم ،فمثلها كمثل ظرية فصال الادين
عن الدولة ،الأي هرت ألول وهلة م العامل اإلسالمي بصورة ضائيلة ،ومل تلباث
صغريا ،فاال يلباث ماع
كَش ِّر يبدب
بمرا هائ
مثريا لكثري من الشجونَ ،
بن صارت ً
ً
ً
سعريا يألظال» ا .ها.
هبوب الرياح بن يصري
ً
ما ال ي جعل ه ا النيجريي اإلفريقي حيب العرب ويقدس لغأهم ،ويقادمهم
عىل عومه ،ولغأهم عىل لغأه ،ويعقد هلم لواء ال عامة م العامل اإلسالمي م مشاارق
األرض ومغارهبا؟؟ إ ه اإلسالم وحدب  ...فيا عجبًا كيف ضحي هب ب الشاعوب
اإلسالمية م آسيا وإفريقيا ،و قدم بخوهتا لنا وحبها إيا ا  -حن العرب  -عربا ًاا
عىل م بح القومية؟؟
لقد زرت تركيا بعد ه يماة ح ياران «يو ياه» (1152م) ،فوجادت الشاعب
الرتكي الشقيق  -وبخاصة بهل الدين فيه  -يغايل كاملرجال ،غي ًظاا عاىل اليهاوى
أصارا للعرب ،برغم ما ب ل ابسأعامر والامسو ية وغريمها من جهوى م سابيل
وا
ً
مت يق الروابط بني العرب واألترا .

وحدثني بعض بعضاء الوفد ال ي زار البالى اإلسالمية من علامء العراق ،عقب
كبة (1152م) ،كيف كا ات تساأقبلهم األلاوف وع اات األلاوف ،منااىين
باههاى ،مطالبني بن يفسح هلم املجال؛ ليساامهوا بادمائهم م إ قااذ بوىل القبلأاني
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وثالث املسجدين املعظمني ،ومل يكو وا خيلصون مان زحاام اهامهاري املأحمساة
الغاضبة إب بعرس اديد.
وحدق بن وعف واحد من الوفد يأحدق م بحاد املحافال م باكساأان عان
األخوة واملساواة الأي جاء هبا اإلسالم ،وكياف سااو باني العاريب والعجماي،
وجعلهم كةسنان املشط الواحد ،فقام بعض كبار املوجهني منهم ،وعال :بما حان
فنقول :إن العرب هم ساىتنا ،وهداتنا ،ومحلة اإلسالم إلينا ،ولوبهم لكنا وثنيني.
وي كر األسأاذ اللواء حمموى ايت خطاب :بن سفري األفغان م بغداى عاال لاه
بعد كبة ح يران «يو يه» (1152م) :لقد سقطت كاابول عاصامة األفغاان بياد
العشائر األفغا ية ،الأي طوعأها من كل جا ب ،وهي هتأاف :لقاد ا ادحر سااىتنا
العرب ،واحأل اليهوى القدس ال ايف ،فاابعثوا للجهااى .وعبضاوا عاىل وزيار
اخلارجية األفغا  ،وحاولوا بن ي بحوب ذبح اخلراف.
ومل يقف تةييد املسلمني للعرب عند الشاعوب فحساب ،بال جتااوز ذلاك إىل
ال عامء والر ساء ال ين ب حتركهم عات عومية بو إحلاىية.
عال الرئيس الباكسأا حممد بيوب خان :عند ا مشكلأان :مشاكلة فلساطني،
ومشكلة كشمري ،ولن عرتف بإرسائيل حأال ولو اعرتف هبا العرب.
وعال زعيم يجرييا الراحل ورئايس وزرائهاا الشاهيد بمحاد وبيللاوا ،ملحارر
صحيفة سةله :هل يقبل مواجهة وزيرة خارجية إرسائيل؟ فقال :عام ،عاىل رشط
واحد بن بطلق عليها الرصاص!
وعال السيد بىن عبد اهلل رئيس مجهورية الصومال :إن إرسائيل بعاد بعادائنا
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وب رىض بةعل من ع فها م البحر(.)1
وإذا كا ت بعض حكومات البالى اإلسالمية هلا عالعة بإرسائيل ،فا لك ثمارة
لشجرة القومية العلام ية امللعو ة م القرآن والسنة ،وكلام اعرتبت ه ب احلكوماات
من اإلسالم اعرتبت من العرب وابأعدت عن إرسائيل.
مجيعا ب ريب ب ه مع العرب علبًا وعالبًا ،مهام
عىل بن موعف الشعوب اإلسالمية ً

يكن موعف حكوماهتا من العرب بو من إرسائيل.

فهل من املصلحة بو العقل بن خرس تةييد ومسا دة بكثر من مخساامئة ملياون
مسلم م العامل اإلسالمي من بجل بضعة ماليني من غري املسلمني م العامل العريب؟
إن لغة األرعام تقول :ب ،ثم ب.
ثم علت لصاحبي :هل تريد الرصاحة؟
عال صاحبي :عم  ...ففي الرصاحة راحة كام يقولون.
علت :إذا برىت الرصاحة فإن بكثر غري املسالمني م العاامل العاريب ب يفرعاون
كثريا بني العروبة واإلسالم ،فالعروبة م بذهاهنم خمألطة باإلسالم ،غاري منفصالة
ً

عنه ،واإلسالم عند هؤبء عريب ،والعروبة إسالمية ،والأفرعة النظرية بني األمارين
ب يقنعهم ،واإلعناع اهديل ب يشفي صدورهم :فمان كاان مانهم حسان الظان
باإلسالم ،فهو حسن الظن بالعروبة ،ومن ساء نه باإلسالم وبوجس منه خيفاة،

حقدا ،كان ذلك موعفه من العروبة.
بو بضمر له ً

( )1قل ه ب النصوص عن الصحف اللواء خطاب م كأابه« :طريق النرص م معركة الثاةر» (ص:
.)021

من أجل صحوة راشدة

121

هل تريد أن أضرب لك مثاًل؟
عال صاحبي :عم  ...فاألمثلة تفرس املبهم ،وتضع النقاط عىل احلروف.
علت :لعلك ت كر ب طون سعاىة ،مؤسس احل ب القاومي الساوري املعاروف
بعدائه الرصيح للعروبة والقومية العربية .بتعرف الرس الكامن وراء ه ب العاداوة؟
لقد بفصح عنه بعض اإلفصاح م بعاض مقابتاه وترصاحياته ،كقولاه م إحاد
مقابته املنشورة م احللقة الثا ية ع ة من سلسلة األبحاق القومية ابجأامعية ما
صه« :لبست احل بية املحمدية  -بعول :املحمدياة اإلساالمية؛ أل كاام بعلنات
بيضا  -م الرجعياة اهديادة
ساب ًقا بعأرب اإلسالم اام املسيحيني وبهل احلكمة ً
لباس «القومية العربية» ،وارتك ت عىل مرتك ين بساسايني :مهاا اللغاة العربياة،
والدين املحمدي ،الل ان

مها الفأح العريب املحمدي» (ص.)13 :

و سبة اإلسالم إىل «حممد» ،واعأباار املسالمني «حمماديني» مان بناات بفكاار
املسأ عني واملب ين كام هو معلوم.
وم إحد حمارضاته الأي احأوهتا

ة الأعاليم وال وح للم هب يقول:

«يوجد عامل يدعال العامل العريب ،والسبب م ىعوة ه ا العامل ك لك سبب لغوي
ىيني م األساس ،فهنالك عامل عريب باللسان ،ويمكن بن أدرج و قول :عامل عريب
كثريا من بيئة العرب وحاجاهتا و فسياهتا ،وال ي هو بهم عامل
بالدين ال ي حيمل ً
يصل بني بمم العامل العريب اللسان» (ص.)113 :

ومن غرائب العقد النفسية وآثارها م ه ا الرجل ب ه كان يدعو إىل احتاى سوريا
والعراق حتت اسم« :اهلالل اخلصيب» ،وعد تبنال ه ب الأسامية واساأعملها عادة
سنوات ،ثم بدا له م بواخر بيامه ،فهاجم ه ب الفكرة وتسميأها بمقالة ارية حتات
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عنوان « :حن سوريون ب هللخصبيون» فام رس ذلك؟ إ ه ت كر بن اهلالل يعأارب م
بوروبا وم بعض البالى ال اعية رما ً ا لإلساالم ،فأاوهم بن ىعااة احتااى اهلاالل
اخلصيب إ ام مالوا هل ب الفكرة حتت تةثري الأعصب الديني واحل بياة املحمدياة ...
بربيت؟؟
وهب ا يا صاحبي ،تعلم بن الأفريط م اإلسالم من بجال إرضااء األعلياة غاري
اإلسالمية م البالى العربية ،أيجأه :بن خيرس املسلمون إسالمهم ،ىون بن يكسبوا
غري املسلمني ،عىل بن املسلم احلق ب يبيع ىينه بملك امل ق واملغرب ،وب يشرتي
مجيعا ،فكيف يبيع ىينه بوهم ب واعع لاه ،وبرسااب
سخط ربه برضا بهل األرض ً
حيسبه الظمآن ماء ،حأال إذا جاءب مل جيدب اي ًئا؟

***

بني بواعث األمل ...
وعوامل اليأس
***
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العودة إىل اإلسالم
بني اليائسني واآلملني
عال صاحبي :ب ا ب ب كر بن الدعوة إىل اإلسالم الصحيح والعاوىة إىل بحكاماه
وآىابه والأشبث بعقيدته ورشيعأه ،ىعوة إىل يشء مجيل ورائع ح ًّقا ،ولكناه مجيال
ورائع م عامل املثال واخليال والأحليق الشعري فقط ،بما م عامل احلقيقاة والواعاع،
فهي ىعوة بال بمل ،ىعوة إىل ظام ب مسأقبل له ،ظام ميئوس من تطبيقه  ...فلامذا
جهد ب فسنا فيام ب طائل حتأه؟ لامذا ب ر و رع و سقي و أعب بال بمل م ثمرة،
بو رجاء م حصاى؟! بليس بوىل بنا  -إن كنا عمليني  -بن واجه الواعاع ،و أبناال
ظاما من األ ظمة السائدة «اهاه ة» فنبناي
م هبًا من امل اهب احلديثة ،و سأورى ً
عليه حياتنا و سري م ركب احلياة املأطور ،فنسرتيح و ريح؟؟

علت :رويد يا صاحبي ،بما إن كنا نشد الراحة القريباة الساطحية ،فاةعرب
طريق هلا هو الأسول وسؤال الغري ،ال ي ب مبعث عليه إب ضعف اهلمة وا حطااط
النفس  ...وب ينأج إب سخط اهلل والناس ،فامذا حيدق  -يا تر  -إن حن ف ا ما
تقرتحه من تسول مبدب بو منهج من غري ا؟
إ نا إن فعلناب بسخطنا ربنا ،وخرس ا ىيننا ،وتنكر ا لأارخيناا ،وفقاد ا بصاالأنا
واخصيأنا ،وبصبحنا بذ ابًا لغري اَّ َ ،أبع وب أبع ،و ُقاى وب قوى ،ومع ها ا كلاه
لن تسأطيع ه ب املباىا املسأورىة «اهاه ة» بن حتال مشاكالتنا ،وحتقاق الأاوازن
ال ي نشدب ملجأمعنا ،والسعاىة الأي رجوها ألمأنا؛ ذلاك ألهناا مل تساعد بهلهاا
ب فسهم ،فكيف تسعد غريهم؟ وفاعد اليشء ب يعطيه!
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ولو سلمنا بهنا بسعدهتم م حياهتم ،لعج ت عن ذلك عند ا؛ فإهنا ثوب خايط
كِّب» لغري بىوائنا ،علاام ساأفيد مناه إب مساكنات وعأياة
لغري جسمنا ،وىواء « ُر َ
خاىعة ،تعقبها آبم مضنية ،وعلل وبيلة ،فكيف لاأمس فيهاا الشافاء ،وعناد ا

الدواء املجرب ،والشفاء املحقق ،بل عند ا إكسري احلياة وروحها ،عند ا اإلسالم؟!
عال صاحبي :ب ا مل ب كر ما م اإلسالم مان حاق وخاري ومجاال ،ولكان براب م
ميئوسا منه  -كام علت لك  -براب ىعوة من غري بمل ،وب اا بصاارحك
بمرا
ً
عرص ا ً
ب نا مع

الشباب م حاجة إىل ىعوة متاأل علوبناا باألمال ،األمال م النرصا وم

املسأقبل القريب ،فإن األمل حياة ،واليةس موت ،و حان بوصافنا ب ً اا واابابًا
جفل من املوت و حب احلياة!
بمارا
علت لصاحبي :وما ال ي جعل اإلسالم ب مسأقبل له ،وجعل العوىة إليه ً

ميئوسا منه؟ إن القطع م بمر خطري كه ا هبا ب الرساعة ،وها ب الساهولة ،غفلاة
ً
اديدة من ببناء اإلسالم ،وهتور م احلكم ب يرضااب منطاق وب علام ،وب يساندب
الواعع وب الأاريخ.
عال صاحبي :بل املنطق والواعع والأاريخ كلها تسند فيام بعول ،ومعي األىلاة
والرباهني.
علت :هات ما عند .
عال :إذا ظر ا إىل الواعع وجد ا بمامنا معوعات عدة م طريق العوىة إىل اإلسالم
بعضها فكري ،وبعضها عميل ،بعضها حميل ،وبعضها خارجي ،وهاا ب اا برسىهاا
واحدا بعد اآلخر.
عليك
ً
املعوق األول :ب نا م عرص حترر فيه العامل كله من الدين ،عامل بسلم عياىب للعلم
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الامىي الأجريبي ،وع ل الدين عن الدولة وعان احليااة ،فساعد وارتقاال ،وحقاق
املعج ات ،بو ما يشبه املعج ات ،فهل قف حن وحد ا م العامل ،دعو إىل الدين
و أمسك به لنألقال ع ائف ابهتام بالرجعياة واهماوى مان كال مكاان؟ بم هال
سأطيع بن قنع اإل سان املعارص ال ي حطم ال رة ،وغ ا الفضاء ،بن يأناازل عان
مكاسبه وا أصاراته الأي حققها حتت راية العلم ،ليدع توجيه سفينأه مارة بخار
إىل الدين ،الدين ال ي وعف من عبل م وجه العلم والعلامء؟
علت :هل فرغت من حديثك عن ه ا املعوق؟
عال :عم.
علت :هل تسمح يل بن برى عىل كل معوق بو بةول؛ لنكون عىل ذكر منه؟
عال :ب بةس.
علت :عبل بن برشح وجهأي ،ىعني بسةلك ه ا السؤال :هل تريد الوصاول إىل
احلق؟ بم تريد الغلبة واب أصار لربيك؟
مجيعا ،وإب فال خري م البحث.
عال :برجو بن يكون الوصول إىل احلق شدتنا ً
علت :فةعطني سمعك وعقلك.
عال :ها ب ا معك بسمعي وعقيل وعلبي.
هنائيا من الدين ،ور ،باحلضاارة
علت :ليس
ً
صحيحا ما علت :إن العامل حترر ًّ

الامىية ،كيف وبصل الدين فطرة بصيلة م النفس الب ية؟ وحاجة الروح اإل سا
إىل الدين كحاجة اهسم اإل سا إىل الطعام وال اب والأنفس؟

إن احلضارة الامىية مل تشبع كل حاجات النفس اإل ساا ية ،ومل تارض بااواعها
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وتطلعاهتا ،ومل تفرس هلا كنه حياهتا ورس وجوىها ،ومل ترو مةها إىل اخللوى ،فها ب
كلها ليست و يفة احلضارة الامىية ،وب الفلسفة الامىية ،وإ ام هي و يفة الدين.
اعورا باحلاجة إىل الدين ،ويا ىاىون قماة
فالواعع بن الناس كل يوم ي ىاىون
ً

عىل ماىية احلضارة وآليأها وتطرفها ،ويشكون الفراغ والساةم والأفاهاة وفقادان
اهلدف م حياهتم الصاخبة الالهثة!
إن العلم عد بعطاهم وسائل احلياة ،ولكناه مل يعطهام غاياهتاا ،إ اه زيان هلام
اهرها ،ولكنه مل يصلهم بةعامعها وبرسارها ،لقد وفر هلم املأعة ،ولكنه مل حيقق هلم
السكينة الأي هي رس السعاىة ،إن ببلغ تعبري عن ذلك ،ما عاله بحد مفكري اهلناوى
ألحد مفكري الغرب :لقد بحسنأم بن حتلقوا م اهلاواء كاالطري ،وبن تغوصاوا م
الامء كالسمك ،ولكنكم بعد مل حتسنوا بن متشوا عىل األرض كإ سان!
كثريا.
وك لك عال طاغور وإعبال م اعرمها من ه ا املعنال اي ًئا ً
عال صاحبي :عد يقال :هؤبء مفكرون رشعيون ب تقبل اهاىهتم عىل حضاارة
غربية ،ربام ب توافق ذوعهم ال عي وروحهم املأصوفة.
علت :إليك اهاىة اهوى مان بهلهاا ،اعارب ااهاىة ذلاك الغاريب النمسااوي
«ليوبولد فايس» ال ي بسلم وتسمال باسم« :حممد بسد» م كأابه« :اإلساالم عاىل
مفرتق الطرق» ،واعرب اهاىة الفيلسوف الفر يسا «رينياه جيناو» الا ي بسالم،
وتسمال باسم« :عبد الواحد حييال» م كأابه« :بزمة العاامل احلاديث» وحاجأاه إىل
رسالة اإلسالم.
عال صاحبي :وه ب الشهاىة وإن كا ت من غربيني  -عد ينقص من عيمأهاا بن
صاحبيها بصبحا م زمرة املسلمني.
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علت :إ ام ىخالء م اإلسالم بعد بن فضا بيدهيام من احلضارة الغربية املفلساة،
ومع ه ا إليك اهاىة كثريين غريمها من األوروبيني واألمريكيني ال ين مل يفاارعوا
ىينهم إىل اإلسالم ،وحسبك بن ترجع إىل ما كأبه الادكأور «الكساس كاريال» م
كأابه« :اإل سان ذلك املجهول» ،والادكأور «هناري لناك» م كأاباه« :العاوىة إىل
اإليامن» ،و«كولن ولسون» م كأابه« :سقوط احلضارة» ،و«لقبنجسون» م كأاباه:
«الرتبية لعامل حائر» ،و«توينبي» م كأابه« :بحاث م الأااريخ» ،وتقارب ماا تن اب
الصحف بني احلني واحلني عن مفاسد احلضارة الغربياة لارت بن ها ب احلضاارة
غاربة ومولية األىبار ،وبن رس إىبارها وإفالسها هو خلوها من روح الادين احلاق
وإهدارها ألهم خصائص اإل سان.
فإذا كان الغرب عد حبس الدين باألمس بني جدران الكنيساة ،ومل يسامح لاه
باحلركة إب بضع ساعات كل يوم بحد ،مع بهنا حركة مظهرية رسمية صورية ،فقد
ىينا يمنحاه ساكينة
بدب حيس اإل سان هنا بحاجأه الامسة إىل الدين ،بيد ب ه يريد ً
النفس واساأقامة احليااة ،وب حيرماه مكاساب العلام ،ومكأشافات احلضاارة،
ىينا ب يسجن عقله ،وب يكبت مشاعرب ،وب يصادم فطرتاه ،وب
وجربوت اآللةً ،
حيرم عليه طيبات احلياة!! وعداء الغرب للدين ،إ ام كاان م احلقيقاة عاداء لادين
الكنيسة ب لدين اهلل.
عىل بن الغرب إن ع ل الدين عن الدولة  -كام عيل  -إ ام ع ل الكنيسة ورجاال
الكهنوت عن احلكم حني وعفوا مع امللو ضد الشعوب ،مع اخلرافة ضد العلام،
فثارت عليهم اهامهري صارخة :اانقوا آخر ملك بةمعاء آخر عسيس ،وماع ها ا
لت بصابع الكنيسة تعمل م كثري من القضايا السياسية من وراء سأار ،و لات
ىول وهيئات سياسية تغ ي الأبشري ابسأعامري ،كام تسند الكنيساة ومؤسسااهتا
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ابسأعامر الأبشريي ،وب زال م كثري من بعطاار بوروباا بحا اب سياساية تادعال
«األح اب املسيحية» كام م بلام يا وإيطاليا وبلجيكا وغريها ،وبعضها توىل احلكم
بكثر من مارة ،وحا ب املحاافظني م بريطا ياا يقارر بن هدفاه «إعاماة حضاارة
مسيحية».
فام للمسلمني وحدهم خيافون بن تلحقهم هتمة احلرص عىل الدين بو العوىة إىل
الدين؟! ه ا مع بن ىيننا هنا غري ىينهم هنا  ،وتاريخ علامء الدين عند ا غري تاريخ
رجال الكنيسة عندهم ،وموعف ىيننا من العلام غاري ماوعفهم ،مل يقام م ىيار اا
رصاع بني الدين والعلم ،ومل تنشة عند ا حمااكم تفأايش تقيضا باإحراق العلاامء،
ومت يق بجساىهم باخلوازيق واملسامري وحماكمة جثثهم بعد ماوهتم ،فانحن حاني
دعو اإل سان إىل ىيننا ب دعوب إىل بن يأنازل عن مكاسبه احلضاارية ،وا أصااراته
العلمية ،فيدع مصباح الكهرباء إىل عنديل ال يت ،ويدع الطاائرة لريكاب اهمال
سفينة الصحراء ،ويدع معامل الأجربة واملالحظة ليسري وراء اخليابت واألوهام،
كال .فطلب العلم النافع عند ا فريضة ،سواء بكان علم ىين بم علم ى يا ،ومناه ماا
هو فرض كفاية ،ومنه ما هو فرض عني ،وب يقعد املسلم عان طلاب العلام ولاو
بالصني ،وب يضريب بخ احلكمة من بي وعاء خرجت ،فاحلكمة ضالة املؤمن ب اال
وجدها فهو بحق هبا ،كل ما يراب اإلسالم هناا بن يساأخدم العلام لأةيياد احلاق،
وتثبيت اخلري ب إلذاعة الباطل ،وإااعة ال  ،وتقوية الفسااى ،وتادمري اإل ساان،
فنحن حني دعو إىل اإلسالم ب دعو إىل خرافة بو عج بو مجوى ،ب دعو إىل ىولة
الكهنوت بو حكومة الدراويش ،حن حني دعو إىل اإلسالم إ ام دعو إىل املانهج
العلمي الصحيح ،والأفكري املنطقي السليم ،والعمل اإل ساا الصاالح ،واخللاق
اإل سا الكريم ،والأكافل ابجأامعي الفاضل ،والسالم العاملي العاىل ،واحلضارة
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اإل سا ية املثىل ،احلضارة الأي مت ج بني الروح والامىة ،وتوافق بني العقل والقلاب،
وتعدل بني الفرى واملجأمع ،وتؤاخي بني اإل ساان واإل ساان ،وعبال ذلاك توثاق
الصلة بني اهلل والناس.
بمرا عىل هامش وجوى ا ،إ ه املوجاه
ثم إن الدين م حياتنا ليس ايئًا ثا ًّ
ويا وب ً

األول ألفكار ا وعواطفنا ،واملنشائ األول ألخالعناا وتقالياد ا ،والينباوع األول
لعقائد ا وفلسفأنا م احلياة ،إ ه جيري منا ر الدم م العروق ،ويرسي م حياتناا
مرس العصارة م األغصان احلية النرضة .إن األمم كلها لو اسأغنت عن الدين ما
ببدا؛ أل نا به كنا وبغريب لن كون.
اسأغنينا حن عنه ً
كافياا م إلقااء الضاوء عاىل
وهنا الأفت لصاحبي عائ  :بحسب ها ا القادر ً

معوعك األول.

عال :بجل ه ا حسبي وكفال.
علت :فلننأقل إىل املعوق الثا .
عال صاحبي :بما املعوق الثا فةراب ماث «م ضعف املسلمني اليوم وبلفهم م
اأال املياىين» ،فإن ذلك عد بلقال عىل كاهل اإلسالم فسه تبعة بلفهم وضاعفهم
بحق بو بغري حق ،مما جعل ىعاة اإلسالم م وضع ب حيسدون عليه ،فلو كان املبدب
مصدرا للخري والسعاىة والقوة؛ َلنضح عىل بهله ،فكيف وهم م
ال ي يدعون إليه
ً
ذيل األمم؟

علت :بما ضعف املسلمني اليوم وبلفهم فال يقع عىل اإلسالم منه مثال ذرة من
لوم؛ فإ ام كان يالم اإلسالم لو بن املسلمني اليوم مسأمسكون بادينهم مأخلقاون
حكاماا وااعوبًا ،ولكان اإلمجااع
بةخالعه ،منف ون ل ائعه ،حافظون حلدوىب،
ً
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ااديدا ،كاام بن ااهاىة
بعادا
ً
منعقد عىل بن املسلمني بعيدون عن اإلسالم احلاق ً
الأاريخ بن املسلمني يوم كاا وا مسالمني ح ًّقاا ،سااىوا الاد يا ،وفأحاوا املاملاك،
وىوخوا اهبابرة ،وبكلوا من فوعهم ،ومن حتت برجلهم ،وتفأحت عليهم بركات
السامء واألرض.
واملأأبع للمد واه ر م تاريخ اإلساالم جياد املاد واب أصاار والقاوة منوطاة
بالرجوع إىل َهدي اإلسالم بأوجيه إمام بو تةثري زعيم ،بو عائد ،جيادى لألماة بمار
واضحا بيام عمر بن عباد الع يا وصاالح الادين األياويب،
ىينها ،كام يظهر ذلك
ً
وبمثاهلام.
وه ا ينأهي بنا إىل بن العاالج الفا لاام علياه املسالمون مان ضاعف ومتا ق
وا حطاط هو العوىة إىل اإلسالم الصحيح ،كام ىعا إىل ذلك املجادىون األصاالء
مثل :مجال الدين ،والكواكبي ،وحممد عبدب ،ورايد رضا ،وإعبال ،وحسان البناا،
وصاىق الرافعي ،وعباس العقاى ،وغريهم من املفكرين وىعاة اإلصالح.
املعوق الثالث :القو املعاىية لإلسالم:
عال صاحبي :سلمت بام تقول ،ولكن بذكار لاك معوعًاا مان بااد املعوعاات
وبخطرها ،وب ب نك إب موافقي عليه.
علت :ليت اعري ما هو معوعك ه ا؟
عال :إ ك تؤمن معي بن القو املعارضة لإلساالم ،واملعاىياة لاه ،م الاداخل
واخلارج ،عو ضخمة وهائلة ،عد ًىا وعدة ،وب يمكن هل ب القو بن تسمح بعوىة
اإلسالم ،كام ب يمكن لدعاته بن يصمدوا بمامها ،وهم ضعفاء احلاول والطاول ب
سند هلم من ال ق وب من الغرب ،بل ر اهميع خيألفون م عضايا كثرية ،فاإذا
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كان العدو هو اإلسالم اتفقوا واحتدت كلمأهم ،بما امل اهب اهديدة الأي ىعاوت
إىل اسأرياىها م بول احلديث فلكل مبدب منها ىول تشد بزرب ،وكأل حتمي هارب،
بل تغ ي ىعاته بالفكر والثقافة ،ومتدهم بالأخطيط والأمويل ،والأةيياد واحلامياة
الظاهرة واخلفية ،بين ه ب من ىعاة اإلسالم ال ين يعاىهيم األح اب واحلكومات،
وحتارهبم عو اليسار وتضطهدهم عو اليمني ،ويأهمهم العرصيون بالأ مت ،كام
يأهمهم املأ مأون بالرتخص م فهم الدين ،وتقف م سبيلهم كل املعسكرات عىل
اخأالف بلواهناا واجتاهاهتاا اليهوىياة العاملياة ،والشايوعية الدولياة ،والصاليبية
ابسأعامرية ،ومن هنا ،تراهم ب خيرجون من حفرة إب ليسقطوا م مثلها بو بعماق
منها ،وب يكاىون ينفضون غبار حمنة إب اسأقبلوا بخأها بو باد منها؟؟
علت :بما ما ذكرته فهو صحيح ( )%144ولكن ه ا ب يقعد ا عان العاوىة إىل
ىيننا ،وب يثبطنا عن العمل له ،فإن ه ب القو املحاربة لإلسالم وىعوته  -باتفاعنا
مجيعا  -عو رشيرة املة ،مبطلة ،ب تبغي اخلاري لناا ،وب الساياىة ألمأناا ،عاو
ً
تسريها ىوافع احلقد علينا ،والطمع فينا ،والرتبص بنا ،واخلاوف مان ا أفاضااتنا،
وتكألنا حول إسالمنا.
وييئسانا ،بال
إ ني بخالفك ً
متاما م اعأبار عداء ه ب القو لنا ،معوعًاا يثبطناا ُ

بعأربب حاف ً ا يدفعنا إىل املقاومة واملصابرة ،وسو ًطا يلهب هور ا للميض واملثابرة،
حرصاا عاىل ىعوتناا،
إن عداء ه ب القو ال ايرة م الاداخل واخلاارج ي ياد ا
ً
وإرصارا عليها ،واسأقأا م سبيلها ،فاإن ها ب القاو ب تعااىي إب احلاق ،وب
ً

حتارب إب اخلري ،وب تقاوم إىل النور ،وهنا حيرض عول الشاعر العريب:

لقااد زاى حبًّااا لنفيساا ب نااي بغيض إىل كل امرا غاري طائال
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اقيا هبام إب كاريم الشاامئل
ًّ

()1

عال صاحبي :ب ا معك م بن ه ب القو عىل باطل ،وبن عداءها لدعوة اإلسالم
يدل عىل بهنا ىعوة احلق واخلري والنور ،ولكن ال ي بعوله :إن ها ا احلاق ضاعيف
الشوكة ،مهيض اهناح ،مفلول السالح ،فكيف يرجال بن تقوم له عائماة ،وها ب
القو اههنمية تقعد له كل مرصد ،وتقطع عىل ىعاتاه كال مسالك ،وتا رع م
طريقهم األاوا واأللغام؟
علت :إن ه ا املنطق من بساسه مرفوض عند ىعاة احلق وبصحاب الرسابت،
إهنم ب يقيسون الناس بالطول والعرض ،وب يقدرون األمور بالكم واحلجام ،وب
ي ون القوة بالعدى والعدة ،فكم من فئة عليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهلل ،وكم مان
عوم غرهتم عدهتم واسأحكاماهتم العسكرية ،و نوا بهنم ما عأهم حصاوهنم مان
اهلل فةتاهم اهلل من حيث مل حيأسبوا.
إن اإل سان إذا بيقن باحلق ال ي يدعو إليه ،واسأقر اإليامن به م بعاامق علباه ،مل
يبال بالقو املعاىية له والواعفة م سبيله ،فإن احلق عوي ب اتاه ،وإن كا ات الاد يا
كلها ضدب ،والنرص له م النهاية إذا برص ىعاته عليه ،وصربوا وصابروا من بجلاه،

ۡ ُ ُ ٓ
ٱلز ُ
فإن الباطل عريب الغور ،عصري النفس رسيع ال والُ{ ،أ فمفَ ف
َجفاف اءَۖٓ
اكَفياذهب
ۡ
ۡ ُ ُ
ف
ُ ف
ۡرض} [الرعد.]71 :
َِفَٱۡل ِ َ
وأمفَمفََصفعَٱنلفسَفيم ث ِ

ولو كان رسل اهلل وىعاة اإلصالح يبالون بالقو املعاىية هلم؛ ماا ا أرصات م
الأاريخ ىعوة حق وب رسالة خري ،فإن بكثرية الب
إىل الباطل ،وه ا ما عررب رب الب

لألسف متيل مع اهلو  ،وجتنح

ۡ
ُ فلَأماَثَٱنلف ِ
افسََّلَي ۡعل ُماونَ}
بقوله{ :و ُ ِ

( )1الطرماح بن حكيم ااعر إسالمي فحل من طيء ،ولد و شة م الشام توم حو (126ها).
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ۡ ُ
ۡ
ۡ
ۡ ُُ
مَثَٱنلف ِ
افسََّلَ
ُ فلَأ َ
لَأم
[غافر{ ،]21 :ن َ
َثه ۡمََّلَيع ِقلونَ} [العنكبوت{ ،]23 :و ُ ِ
ۡ
ُ ُّ
ُ ۡ ۡ
ف
ُۡ ُ
ِ
ٱَّللِ}
يلَ َ
ا
الَس
َو
وك
ال
ض
ََ
ۡرض
ٱۡل
لَِفَ
ِ
َؤمِصونَ} [غافرِ{ ،]21 :إَونَت َِّ َعَأماَثَما ِ
ِ
ِ

[األ عام.]772 :

لقد عام حممد رسول اهلل يوم عام برسالأه يدعو الناس كافة والعارب خاصاة إىل
ىين غري ىينهم ،ووجهة غاري وجهاأهم ،و ظاام غاري ب ظماأهم ،وبخاالق غاري
بخالعهم ،فهل ثناب عن ىعوته وعوف الد يا كلها م وجهه ،ووجه القلة الأي آمنت
به واتبعأه حأال رمأهم العرب عن عوس واحدة؟ وهل هنا م هب ساى وا أرصا
إب وسط عو معارضة ،وكأل معاىياة لاه؟ بب تار كياف ا أرصات الشايوعية
وغريها من املباىا اهلدام املخربة؟ ومل يكن معها إب القليل من الناس والقليل مان
اإلمكا ات.
فام بالنا ريد اإلسالم وحدب م ه ا العرص بن يظهر بني عاو مشاجعة مؤيادة،
تربت عىل كأفه وتصفق لدعاته ،وهتأف أل صارب :مرحال مرحال؟!
عىل ب نا إذا تعمقنا م تقدير وزن القو الأي لنا والأي علينا؛ كا ت كفة اإلسالم
بحمد اهلل برجح وبثقل.
ضخما وب يمكن بن متلكه ىعوة بخر وافادة
رصيدا
 - 1فنحن باإلسالم ملك
ً
ً
من هنا وهنا  .إن وراء اإلسالم عوة اهامهاري الغفارية املؤمناة برهباا وعرآهناا
وحممدها ،املأطلعة إىل من يقوىها باسام اهلل ويضاع يادها م ياد رساول اهلل،
وعندئ تب ل الامل عن رضا واغأباط ،والروح عن طواعياة وارتيااح .إن ها ب
األمة مأدينة بفطرهتا ،وبأارخيها ،والادين هاو مفأااح اخصايأها ،وصايقل
مواهبها ،وصا ع بطوبهتا ،ورس ا أصاراهتا الكرب  ،وهي برسع اسأجابة إليه،
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والأفافا به من بي ىعوة ىخيلة جاء هبا غاصب حمأال ،بو با ر با ورها طاامع
مرتبص.
 - 2و ملك ك لك عوة املنهج ال ي ادعو إلياه ،عاوة مبااىا اإلساالم العظيماة
اخلالدة ،ملك القوة الأي تأمثل م وضوحه واموله وعمقه وات ا ه وتاةثريب،
اإلسالم عقيدة باطب العقل ،وعباىة ت كي النفس ،وبخالق تالئام الفطارة،
وبحكام حتقق الأوازن والعدل ،تطارى املفاسد ،وجتلب املصالح ،وتعطاي كال
ذي حق حقه.
ومن ببرز معامل القوة م ه ا اإلسالم :ب ه ليس من وضع الب ا ،بال هاو مان
تن يل رب العاملني ،وه ا العنرص اإلهلي فيه جعله يربب من الغلو والأقصاري ،ومان
ىائما كل منهج يضعه الب
العج والقصور ،ال ي يصاب به ً

أل فسهم.

بيضا جتعله بى ال إىل القبول واإلذعان له مان مجهارة النااس؛ أل اه
وه ب املي ة ً
ا قياى من اإل سان لربه ،خلقه فسواب ،وبمدب بنعمأه ،وغمرب برمحأه ،وال ي يرجاو
مثوبأه وخيشال عقابه ،عىل عكس املباىا الوضعية الأي ب يطيعها اإل سان إب خوفًا
طمعا ،والأي حياول بن يأهرب من سلطاهنا ما اسأطاع.
بو ً
ومن بسباب عوة اإلسالم ب ه منهج ابع من بعاامق األماة ،ولايس ىخاي وب
طارئًا عليها بحيث حتأاج إىل ضغط ماىي بو معنوي حأال تسيغه وترىض بأجارع
كةسه.
 - 3إن ه ب القوة امل خورة م مباىا اإلسالم ب يعاىهلا إب القو املكنو ة م حنايا
بمة اإلسالم.
يوماا واملسالمون م ضاعف وتفارق وخا بن،
تلك القو الأاي ا فجارت ً
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فحطمت الصليبيني م «حطني» ،وه مت الأأار م «عني جالوت» ،وبرست لويس
الأاسع م «ىار ابن لقامن» باملنصورة.
إن األجا ب من املسأ اعني والدارساني لطبيعاة بمأناا ،وخصاائص ىينناا،
وم خور الطاعات م اعوبناَ ،وهم ال ين يدركون حقيقة ما ملك من عوة ذاتياة،
يوماا مان
حيسبون هلا بلف حساب ،بل يساورهم وهم مف ع من خشية ا طالعهاا ً
األياام .يقااول الربوفساور «جااب» م كأاباه« :وجهااة اإلساالم»« :إن احلركااات
فجارا مفاج ًئا
اإلسالمية تأطور عاىة برسعة م هلة تدعو إىل الدهشة ،فهي تنفجر ا
ً

عبل بن يأبني املراعبون من بماراهتا ما يادعو إىل ابسارتابة م بمرهاا .إن احلركاات

اإلسالمية ب ينقصها إب ال عامة ،ب ينقصها إب صالح الدين من جديد».
خاصا هب ا املوضوع سامب« :اإلساالم
وكأب الرحالة األلام «بول باميد» كأابًا ًّ
عوة الغد» هر سنة (1135م) ،ومماا عاال فياه« :إن مقوماات القاو م ال اق
اإلسالمي ،تنحرص م عوامل ثالثة:
 - 1م عوة اإلسالم «كدين» وم ابعأقاى به ،وم مثله ،وم مؤاخاته باني خمألفاي
اهنس واللون والثقافة.
 - 2وم وفرة مصاىر الثروة الطبيعية م رععة ال ق اإلسالمي ال ي يمأد به مان
املحيط األطليس ،عىل حدوى مراكش غربًاا إىل املحايط اهلااىي ،عاىل حادوى
إ دو يسيا رشعًا ،ومتثيل ه ب املصاىر العديدة لوحدة اعأصااىية ساليمة عوياة
وبكأفاء ذا  ،ب يدع املسلمني م حاجة مطل ًقا إىل بوروبا بو إىل غريها إذا ماا
تقاربوا وتعاو وا.
وبخريا باار إىل العامل الثالث وهو :خصوبة النسل الب ي لاد املسالمني،
-3
ً
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مما جعل عوهتم العدىية عوة مأ ايدة(.)1
ثم عال« :فإذا اجأمعت ه ب القاو الاثالق؛ فأاآخال املسالمون عاىل وحادة
العقيدة ،وتوحيد اهلل ،وغطت ثروهتم الطبيعية حاجة ت ايد عدىهم؛ كاان اخلطار
خطرا من ًرا بفناء بوروبا وبسياىة عاملية م منطقة هي مرك العامل كله».
اإلسالمي ً
ويقرتح «بول باميد» ه ا بعاد بن فصال ها ب العوامال الثالثاة عان طرياق
اإلحصاءات الرسمية ،وعام يعرفه عن جوهر العقيدة اإلسالمية ،كاام تبلاورت م
تاريخ املسلمني ،وتاريخ ترابطهم وزحفهام لارى ابعأاداء علايهم ،بن يأضاامن
الغرب املسيحي اعوبًا وحكومات ويعيدوا احلرب الصاليبية م صاورة بخار
مالئمة للعرص ،ولكن م بسلوب اف حاسم(.)2
سماب« :السيف املقادس»« :عليناا بن
وعال «روبرت بني» م مقدمة كأابه ال ي َّ
درس العرب و سرب بفكارهم؛ ألهنم حكموا العامل ساب ًقا ،وربام عاىوا إىل حكماه
مرة بخر  ،والشعلة الأي بضاءها حممد ب ت ال مشأعلة بقوة ،وهنا ماا يادعو إىل
ابعأقاى بةن الشعلة ب تطفة .وهل ا كأبت ه ا الكأاب لكي يقف القراء عىل بصال
كارا
العرب ،وسميأه باسم السيف ذي النصلني ال ي اله حممد م وععاة بادر تا ً

ب أصارب؛ ألن السيف بصبح رم ً ا ملطالبه اإلمربيالية»(.)3

وبغض النظر عام م ه ا الكالم من حتامل ،وما يغيل به من حقد ،فهو يباني لناا
مبلغ عوة املسلمني م ظر األجا ب عنهم.
( )1ليسمع ذلك ىعاة حتديد النسل م العامل اإلسالمي!
( )2ترمجة الدكأور حممد البهي.
(( )3ص )12 :من الكأاب باإل جلي ية ،وعد قلنا ه ب الفقرة من تقرير للدكأور إساحاق موساال
احلسيني عن ه ا الكأاب.
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معارصا عىل القوة ال اتية م ه ا اإلساالم ،ذلاك
واسمح يل بن بسوق لك مث
ً

يعروهاا مان لبااس اإلساالم
املثل هو «تركيا» .تركيا الأي براى بتاتور وح به بن ّ

وبخالعه وتقاليدب وبحكامه ولغأه وكل ما يمت بصالة إلياه ،حأاال بلغاال غطااء
إجباريا هو القبعة ،وجعل حروف
الربس ،وحأال الكأابة ،فقد جعل غطاء الربس
ًّ

الكأابة هي الالتينية ،منع الكالم بالدين ولو م األذان ،وبباح للمسلمة بن تأا وج
اليهوىي بو النرصا  ،وسو بني ال كر واأل ثال م املرياق ،وجعل القوا ني كلهاا
وعظماا ،حأاال القاوا ني الأاي تسامال« :األحاوال الشخصاية»
وىما
ً
غربية ً
حلما ً
وطورىت الثقافة اإلسالمية والعربية ،وحورب بهلها بال عوتلاوا وعألاوا ،و ان
ال اإلساالم عاد
الناس بن امس اإلسالم عد غربت عن تركياا إىل األباد ،وبن َّ
تقلص عنهم إىل غري رجعة ،ومرت عىل ذلك ع ات من السنني جااءت راكادة،
كفيلة بةن متيت اإلسالم م الصدور ،وبن تدب معها عقارب اليةس إىل القلوب.
ولكننا مل ل قرب و سمع عن امأاداى عاوة الأادين هناا  ،وا كاامو اإلحلااى
يوما بعد آخر ،رغم ما لدهيام من إمكا ات ماىية وبىبية،
واإلباحية وخفض صوهتام ً
وما يلقال ىعاهتام من مساعدات ىاخلية وخارجية.
بخريا إىل سقوط ح ب الكاملياني ،و جااح
ولقد بىت ا أفاضة الدين م تركيا ً

ح ب «العدالة» ال ي له عة إسالمية واضحة.

وآية اآليات م ه ا الدين وبثرب م بمأه ،ب ه باد ما يكاون عاوة ،وبصالب ماا
واموخا ،حاني تنا ل بسااحأه األزماات،
رسوخا
يكون عو ًىا ،وبعظم ما يكون
ً
ً
وحتدق به األخطار ،ويشأد عىل بهله الكرب ،وتضيق هبم املسالك ،ويقل املساعد
والنصري.

من أجل صحوة راشدة

106

حينئ  ،حيقق ه ا اإلسالم معج ته ،فأنبعث احلياة من اهثامن اهلامد ،ويأادفق
ىم القوة م عروق األمة ،وينطلق جنوى احلق ا طالعة الامرى من القمقم ،فإذا النائم
يصحو ،والسكران يفيق ،واهبان يأشجع ،والضعيف يقو  ،والشأيت يأجماع،
عارما،
وتكون سي
وإذا ه ب القطرات املأأابعة املأالحقة من هنا وهنا وهنالك،
ً
ّ
ب يقف ىو ه حاج وب سد من السدوى  ...برز ذلك كله م يوم الارىة منا فجار
اإلسالم ،بعد موت النبي صصص و هاور املأنبئاني الكا ابني ،مان بمثاال :مسايلمة
اعأناعاا ،حأاال عاال
وسجاح واألسوى وطليحة ،واتباع عباائلهم هلام عصابية ب
ً
عائلهم« :واهلل لك اب ربيعة بحب إلينا من صاىق مرض».
يقار بنباوة حمماد ،وبالصاالة،
ومع ارتداى هؤبء هر صنف آخر من العربّ ،

ولكنه ب يعرتف بال كاة فريضة وعباىة ،تؤى ألحد بعد رسول اهلل ،فام كان من بيب
بكر  -الرجل البكاء الرعيق اخلااع  -إب بن وعف كاالطوى ،وبباال إب بن حياارب
اهميع ،حأال يعوىوا إىل ىين اهلل احلق ،م الوعت ال ي كان بكثر الصحابة يقولون
له« :يا خليفة رسول اهلل ،ال م بيأك ،واعبد ربك ،حأال يةتيك اليقني ،ب طاعاة لناا
الصاديق م وجهاه
بحرب العرب مجيعهم» ،ومن هؤبء عمر الفاروق ،ال ي زبر
ِّ
زبرة األسد اهلصور« :بجبّار م اهاهلية ،خوار م اإلسالم ياا عمار؟!»« ،ببرجاو
رصتك فأجيئني بخ ب ك؟!»« ،واهلل لو منعو عقا كا وا يؤىو اه لرساول اهلل

لقاتلأهم عليه ،ما اسأمسك السيف بيد ».
وكان ما عال الصديق ،وا طلقت كأائب اهلل تؤىب املأمرىين ،وترى الشاارىين،
بحد السيف من املمأنعني ،واهن مت الرىة ،وب بيا هاا الك باة،
وتةخ حق الفقري ّ
وا أرص النور عىل الظالم ،وعاى املأمرىون إىل حظرية اإلسالم ،بكثر إيام ًاا ،وبااد
محاسا ،يريدون بن يكفروا عن سوء فعلأهم ،فا ضموا إىل اهنوى الفاحتني ،حياربون
ً
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بعأال إمرباطوريأني م األرض :فاارس والاروم ،وإذا هام م معاار الفاأح بول
إعداما ،وبرسعهم للفداء ،وتلبية للنداء.
املحاربني ً
وعل مثل ذلك ،حني غ ا الأأار ىيار اإلسالم ،فادخلوها بجماوعهم الغفارية،

ف
ِالََشءَيت ۡ
اعَول ۡياهَِإَِّلَ
وبساليبهم الوحشية ،كام تدخل الريح العقيم{ ،مفَتذ ُزَم
َۡ ٍ
جعل َۡت ُهَك ف
ٱلرمِي َِم} [الا اريات ،]26 :فدمروا املدن ،وخربوا العمران ،وبساالوا الادماء

بهنارا ،وبسقطوا اخلالفة العباسية م بغداى ،وبلقوا بسفار املكأباات م هنار ىجلاة
ً

حأال اسوى ما ها من كثر ما سال من مداى الكأاب الأاي بلفهاا علاامء املسالمني،

وبصبحت حضارة اإلسالم بل حضارة الب

مجيعا ،مهدىة هبا ا الغا و الوحيشا
ً

ال ي ب يبقي وب ي ر ،وال ي ي كر ا بام جاء م وصف يةجوج ومةجوج  -ولعلهم
صنف منهم  -ويظن الناس بن راية اإلسالم عد كست ولن ترتفع بعد اليوم ،وبن
بمة الفأح والنرص عد ُحقت عليها اهل يمة ،فهيهات بن تعوى إىل امليدان من جديد.
ومل تكن متض سنوات ،حأال حتققت معج ة اإلسالم ،فإذا هؤبء اهبابرة ال ين
غ وا اإلسالم يغ وهم اإلسالم ،وإذا سيف الغاازي املصالت يساقط بماام تاةثري
بخريا م ىيان املغلاوبني!! عاىل
العقيدة اإلسالمية الع بء ،وإذا الغالبون يدخلون ً
خالف ما هو معروف ومةلوف ،وهو ما عررب ابن خلدون بن املغلاوب هاو املولاع
ىائما بأقليد الغالب املنصور.
ً
 - 0و حن ملك  -عبل ذلك كله  -اإليامن بنرصا اهلل لناا ،والثقاة بأةييادب َّإيا اا،
واليقني بسنأه تعاىل م إحقاق احلق ،وإبطاال الباطال ،ولاو كارب املجرماون،

ۡ
ۡ ۡ فُۡ
َِفَٱۡل ِ
ۡرضَ
وابطمئنان إىل وعدب ال ي وعد به املؤمنني العاملنيّ{ :ييستَل ِفصهم ِ
ف
ف
ۡ ۡ
َضَل ُه ۡمَولُب َ
َٱَِِلَمِلَُ ۡبله ۡمَولُم َ ف
َٱِ ۡ
َٱزت ُ
اكِنلف ُهمَ
فَٱستَلف
كم
َِنَل ُه ۡمََِۡص ُه ُم ِ
ِِ
ُۡ
ۡ ف
َُيل ُِف ف ُ
َٱَّللَو ۡوكۦُۥ} [الاروم،]2 :
َٱَّللََِّۖٓل
وك َ
َمِلَب ۡعكَِخ ۡوُ ِ ِه ۡمَأ ۡم اصف} [النور{ ،]22 :و َ
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ف
ۡ ُ ُۡ ۡ
ف ف
{وَكنَح ًّقفَول ۡ
ٱَّللََُاوُُ ُ
ِ
الَٱَِِالَ
َو
ِع
َ
ن
إ
{
،
]
21
:
الاروم
[
}
ِني
َ
ص
م
اؤ
م
اَٱل
ِر
افَن
ص
َ
ي
ِ
ِ
ْ
ءام ُص َٓوَا} [احلج.]38 :

ولئن كان وعد بريطا يا لليهوى عىل لسان «بلفور» وزير خارجيأها ،بإ شاء وطن
عومي هلم م فلسطني ،عد جعلهم جيمعاون العا م ،وحيثاون اخلُطاا ،ويضااعفون
اههد ،لأحقيق بما يهم القديمة  -عىل الرغم من حو مائة مليون مان املسالمني،
مع بن هيوى العامل كله ب ي يدون عىل بعضة ع

مليو ًاا  -بب يكاون وعاد اهلل لناا

جاديرا باةن
باملعية والنرص والدفاع والأةييد والأمكني وابسأخالف م األرض،
ً
يشح منا اهلمم ،ويسأثري الع ائم ،ويفعم صدور ا ثقة باملسأقبل ،وإيام ًا بةن الدور

لنا ب علينا ،وبن الأاريخ معنا ،ب مع عدو ا ،وإ نا لنحن املنصورون ،وإن ح ب اهلل
هلم الغالبون.
إن اإليامن بالنرص من بعظم عنارص القوة ،وما من اك م عيماة ها ا العنرصا
املعنوي ،فقد بخس النفس اإل سا ية عدرها ،وغمطهاا حقهاا ،فقاد بمجاع رجاال
عديما وحدي ًثا عىل بن للروح املعنوية بثرها امللماوس ،م حتقياق الظفار،
املعار ً ،
فرا.
واب أصار عىل العدو ،وإن كان بعو عأا ًىا ،وبكثر ً
و حن بحكم إيام نا ج م بةن اهلل تعاىل عدير عىل بن ينرص ح به ،وجناد ىيناه،
وىعاة كأابه ،وب صار رسوله ،بام ااء من وسائل علم منها ما علم ،و جهل منهاا
ۡ

فُ ۡ
ِلََشءَِف ف
ۡرض} [فاطر.]22 :
َِفَٱۡل ِ َ
جزۦُۥَم
َٱلسمُو ُ ِ
تَوَّل ِ
ۡ ِ
ما جهل{ :ومفََكنَٱَّلل َِلُع ِ

إن كأاب اهلل يقص علينا من ب باء الرسل مع بعوامهم ،ما يمأل ا ثقة ،بةن احلاق
ب بد بن ينأرص ،وبن الباطل ب بد بن ينكرس ،وبن صاحب احلاق ب يظال ضاعي ًفا
ببادا ،فالاد يا ىول ،واحلارب ساجال ،والعاعباة
عويا ً
ً
ببدا ،وبن الطاغية ب يسأمر ًّ
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للمأقني.
ۡ
ۡ ُ
ۡ
ف ۡ ۡ
َِفَٱۡل ِ
ۡرضَوجعلَأهلهفَشِي اعفَي ۡستضعِفَ
بمل تقرا م عصة موسال{ :إِنَُ َِروونَوٗل ِ
ۡ ۡ
ُ ُ ف
ٓ ُ ف
ٓ ا َُۡۡ ُ َُ ۡ ٓ ُۡ ۡ ۡ
ۡضكَأنَن ُم فلَ
سكَِلََ2ون ِر
ۡحوَن ِسفءه ۡمَإِن ُهۥََكنَمِلَٱل ُمف ِ
طفئِف َةَمِصهمََذنِِبَيبصفءهمَويست ِ
ۡ ُ ۡ ُ ْ ۡ
ف
ۡ
ُ َ
ا ۡ
ۡ
َِفَٱۡل ِ
امَ ِِفَ
ُالَل ُه َۡ
ۡرضَونعل ُه ۡمَأئ ِ فمةَونعل ُه ُمَٱّياوُزِثِنيََ6ونم ِ
لَعَٱَِِلَٱستضعِفوا ِ
ۡ
ُ
ُۡ ف ُ ْ ۡ
ُ
َُيذ ُزونَ} [القصص.]2 - 2 :
ٱۡلۡر ِضَون ِر َُ ِۡرو ۡونَوهُمُلَو ُج ُصوۡهمفَمِصهمَمفََكنوا

وتنفياا ً ا هلاا ب اإلراىة اإلهليااة م حترياار هااؤبء املغلااوبني ،بعااث اهلل منقاا
املسأضعفني ،وحتطم ملك فرعون ،ال ي عال للناس :ب ا ربكم األعىل.
وليدا م بيت الطاغية فسه ،ال ي الأقطه ليكون له
وااء اهلل بن يريب ه ا املنق
ً
عدوا وح ًا ،وكان من األمر ما كان ،وبطلت احأياطات فرعاون ،و فا ت إراىة
ًّ
ۡ
ْ
ِنَإ ۡسرَٰٓءَِلَنمفَص ُ
عََك ِم ُ
عَز َك ُ
ِن ُ
َٱۡل ۡس ُ
ب ۖٓواَوَۡ فم َۡرنفَمفََكنََ َّۡاص ُعَ
اهلل{ :وت فم ۡ َ
َلَعَن ِ ٓ ِ
ِ
ِ
ُ

ُ ْ

ُ

ُ ِۡرو َۡونَوق ۡو ُم ُهۥَومفََكنواَي ۡع ِرشونَ} [األعراف.]731 :

لقد ا أرصت القلة عىل الكثرة ،وا أرص الضعفاء عىل األعوياء ،وا أرص موساال
عىل فرعون؛ ذلك ألن موسال مل يكن وحدب م املعركة ،بل كاان ماع اهلل فكاان اهلل
بغيا وعدوا ًا ،و ظار موساال والا ين آمناوا
معه؛ وهل ا حني اتبعه فرعون بجنوىب ً

معه ،فإذا البحر بمامهم والعدو من خلفهم.

ۡ
ٱۡل ۡمعافنَقافلَأ ۡصاحُ ُ
بَ
كان موعف موسال كام حدق القرآن عنهُ{ :ل فمفَت َر َٰٓءاَ
ِ
ُ
فٓ ف
ُ َٰٓ ف
َ
ل} [الشعراء.]26 ،27 :
وَسَإِنفَل ُم ۡكزكونََ23قفلَلَكَۖٓإِنَم ِِعَز ِبَسي ۡهكَِ َِ
م
ف
َ
َِل} [الشعراء ،]26 :كلمة مؤمنة ،عاهلا موساال بان عماران،
{إِنَم ِِعَز ِبَسي َۡهك َِ

تشبه الكلمة الأي عاهلا بخوب حممد بن عبد اهلل صصص وهو م الغار ،وامل اكون عاىل

بابه ،وصديقه ورفيقه ببو بكر يقول م إافاق« :واهلل ،لو ظر بحدهم حتت عدمياه
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لرآ ا» ،فيقول الرسول م ثقة واطمئنان« :ةا ظن يا بذا ب ذر بذا نني اهلل ذالثهام ،ال

حتزن إن اهلل ةعنا»(.)1
وجتلت معية اهلل ملوسال ،فة جاب من عدو اهلل وعدوب بام مل خيطر عىل باله ،وب عىل

ۡ
ُ ُّ
ۡ
بال عدوبُ{ :أ َۡوح ۡيصفَٓإ ُ ى ُ
َٱَض َ
َُكَُ ۡ
َٰٓ
ِارقَ
بَبِعَّافكَٱَ ۡحارَُۖٓاٱنفلقَُاان
ن
َأ
اوَس
َم
ِ
ِ
ِ
ف ۡ ۡ
وَسَوم ف
َِٱّيعظيمََ20وأ ۡقّي ۡفصفَث فمَٱٓأۡلخرۡضلََ22وأن ۡيص ُ
لَمع ُه ٓۥَأ ۡۡجعِانيَُ َ26ث ف
فَم ُ
امَ
كٱّيَّوۡ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ
أ َغرُصفَٱٓأۡلخ ِرۡضلَ} [الشعراء.]22 - 23 :

كام جتلت معية اهلل ملحمد م الغار ،فرى عنه كيد امل كني بجناد مان بضاعف

ۡ
ُ ْ
ۡ ُ ۡ
ف
وتَل َۡوََكنواَ
وتََي
عَٱّيعص ُب ِ
جندب ،بيض احلامم و سج العنكبوتِ{ :إَونَأ ۡوهلَٱَُ ُي ِ
ي ۡعل ُمونَ} [العنكبوت.]27 :
ُ ف
ُ فُ ۡ ۡ
وصدق اهلل العظيم إذ يقاول{ :إ فَّلَت ُ ُ
اهَٱَِِالَ
َٱَّللَإِذَأخرج
اكَنِراۦ
صِراوۦَُفق َۡ
ِ
ۡ
ْ
ُ
ۡ
ۡ ُ
ف ف
ۡ
ۡ ۡ ۡ ُ
َٱَّللَمعصفَُۖٓأنزل ف ُ
َٱَّللَ
حبِهِوََّلَۡحزنَإِن
مف ُرواَثف ِ َٱثنَ َِ
فَِفَٱّيغفزَِإِذَيقولَّي ِص ُ ِ
نيَإِذَهم ِ
ف
ف
ُ ْ ُّ ۡ
ُ ف
ۡ ف
ُ
اف ُ
لَول ِماةَٱَّللَِ
ۥَِبُ ُصودَّي َۡمَتر ۡوهفَوجعلََك ِمةَٱَِِلَمفرواَٱلس
س ِينتهۥَوليهَِويَكۦُ ِ
ۡ
َٱّي ُع ۡليفوَو ف ُ
ٱَّللَو ِزۡضزَح ِيمَ} [الأوبة.]20 :
ِِه

ببدا ،وإن اىهلمات مان حولاه
ببدا ،وب يفقد الرجاء ً
إن املؤمن ب يعرف اليةس ً
اخلطوب ،وتةلبت عليه عو ال .
إ ه واثق بربه ،واثق بحقه ،واثق بنفسه ،واثق بغدب ،واثق بوعد اهلل له.
مؤمناا
ومثله األعىل م ذلك هو رسول اهلل صصص ،فقد كان م بحلاك األزمااتً ،
بالنرص ،كة ه بمامه ربي عينه.
( )1رواب البخاري من حديث بيب بكر الصديق ،م كأاب فضائل الصاحابة ( ،)3563وم مناعاب
األ صار ( ،)3122ومسلم م ال هد والرعائق (.)26/2441
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رو البخاري عن خباب بن األرت ،عال :بتيت النبي صصص وهو مأوساد بارىة،
وهو م ل الكعبة ،وعد لقينا من امل كني ادة ،فقلت :بب تدعو اهلل لناا؟ فقعاد
وهو حممر وجهه .فقال« :لقد كان ةن قبل ز ليمشط بمشاط احلديد ةا دون ظاةذ
ةن حلز و صب ،ةا يرصف ذل
با نني ،ةا يرصف ذل

ن دين  ،ويوضع املنشا أ ةفرق س  ،فيشذق

ن دين  ،ولي من اهلل هها امةر ،ى ى ياري الراكب ةن صنعاء

إىل ىرضةوت ،ةا خياف إال اهلل والهئب أ غنم »(.)1
فإذا كان رسول اهلل صصص مل ينقطع خيط األمل من علبه ،ومل يأرسب إليه مثال ذرة
من يةس م مسأقبل ىعوته ،وا أصاار رساالأه ،واهنا ام بعدائاه ،وهاو ضاعيف

ٞ
ۡ ُ
ِيلَ ُّم ۡستضعفونَ
مسأضعف ،يع ب بصحابه ،ويطارىون ،بو كام وصفهم اهلل{ :قل َ
ۡ
ُ
ُ
ِِفَٱۡل ِ
فس} [األ فال.]62 :
ۡرضََتفُونَأنَيتَ فَّفُ ُمَٱنلف ُ َ

فكيف ضعف عنه بو أخاذل بو سأسلم لليةس ،و حن ملك مان بساباب
يوما؟!
القوة ما ب يملكه بعدا ا ،وب يمكنهم بن يملكوب ً
ملك عوة الشعوب املؤمنة بدينها ،والأي ب ترىض به بادي ُيساأورى هلاا مان
ال ق بو الغرب.
و ملك عوة املنهج ال ي دعو إليه ،منهج اإلساالم الا ي وضاعه رب الب ا
للب  ،وال ي برا من كال غلاو وتقصاري عارف م منااهج الب ا ،وب ظماأهم
الوضعية املقطوعة عن َهدي السامء ،ه ا املنهج ال ي تؤكد األيام ادة حاجاتنا إليه
خاصة ،وحاجة الب ية إليه عامة.
و ملك عوة الكفاح والصاموى م األماة اإلساالمية ،الأاي تاربز م األزماات
( )1البخاري م كأاب مناعب األ صار ( ،)3162وبمحد م «مسندب» (.)141/6
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واملصائب باد ما تكون ،وبصلب ما تكون.
ببدا.
و ملك اإليامن بنرص اهلل تعاىل ،وتةييدب ووعدب ال ي ب يأخلف ً
بفليست ه ب القو الأي ملكها يا صاحبي ،بكرب وبخطر وبعظم من املعوعات
الأي ت كرها؟
وهل من اإل صاف بن ي كر اإل سان األماور املعوعاة ،وينساال األماور املعيناة
وامليرسة؟
إن العدل يقأضيك إذا ذكرت جوا ب الضعف بب تنساال مصااىر القاوة ،وإذا
ذكرت عوامل اليةس بب تغفل بواعث األمل ،وإذا ذكرت القو املعارضة بن ت كر
معها القوة املؤيدة.
فهل لديك اعرتاض عىل ه ا ال ي علأه يا صاحبي؟
عال صاحبي :ب اعرتاض وب جدال ،ولكن م النفس يشء رصحت ببعضه من
عبل ،ذلك هو املحن الشداى الأي تصب عىل رءوس الدعاة إىل اإلسالم ،والرضبات
القاسية الأي تنهال عليهم من هنا وهناا  ،فمان ذا الا ي يةمال بن تقاوم هلاؤبء
املضطهدين امل ىين املع بني عائمة ،بو يرتفع هلم علم ،بو ينأرص م الناس ظاام
يدعون إليه ،ورسالة يؤمنون هبا ،وهم م كل يوم بني املطرعة والسندان؟
علت لصاحبي :إن ه ب املحن الأي ت كرها ليست عالمة ضعف بو موت لدعاة
اإلسالم ،بل هي ىليل حياة وحركة وعوة ،فإن امليت اهلامد ب يرضب ،وب ياؤذي،
إ ام يرضب ويؤذي احلي املأحر املقاوم.
إن الدعوة الأي ب يضطهد بصحاهبا ،وب يؤذي ىعاهتا ،ىعوة تافهة بو ميأاة ،بو
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ىعاهتا  -عىل األعل  -تافهون ميأون.
ثم إن ه ب املحن وابضطهاىات برهان عىل حيوية املبدب فسه ،مبدب اإلساالم،
فهو يقدم كل حني اهداء م معاركه ،يروون اجرته بدمائهم ،ويبنون رصح دب
بةاالئهم.
وه ب املحن ببلغ معلم ،وبعظم مرب ،ألصحاب الدعوات ،باعأبارهم بفرا ًىا،
تصفو ب فسهم بالشدة ،وتأمحص علوهبم باملحنة ،وعاد جااء م احلاديث« :ةثذل

املؤةن يصيب البالء ،كمثل احلديدة تدخل النا  ،فيههب خبثها ،ويبقى طيبها»(.)1
وهي هامعأهم حمك للأميي  ،ومصفاة للأنقياة ،وامأحاان لإلياامن ،ليميا اهلل
اخلبيث من الطيب ،ففي بياام الرخااء والعافياة يكثار األىعيااء ،ويأا احم عاىل
الدعوات املرجوة طالب املنافع ،ومرىض القلوب ،فأة ه ب املحن لأنفي خباثهم
من صفوف املؤمنني ،كام فث اخلبث من صدور األفراى ،فهنا يأبني الصااىق مان

ۡ
ف
الكاذب ،ويأمي املخلص من املنافق{ :ومِلَٱنلف ِ
ارفَُِۖاِِنَ
َلَعَح َۡ
فسَملَي َۡع ُب ُكَٱَّلل َُ
ُّ ۡ
ۡ
ُ ۡ ۡ ف
َِإَونَأصفب َۡت ُهَُ ِۡتصةَٱنقلب ُ
َٱِّنيفَوٱٓأۡلخِرةَذُل ِكَ
َلَعَو ۡج ِههِوَخ ِِس
َٱطمأنَنِهِۖٓو
أصفنهۥَخِر
ُٓ
ُ ُۡ ُ ۡ
ُ ُ
ف
ني} [احلج{ ،]77 :ومِلَٱنلف ِ
ِفَ
فسَملَيقولَءام فصافَنِاٱَّللَُِاِِذاَأوذِ ََ ِ َ
َٱَخ ِۡسانَٱل ُمب ِ َُ
هو
ُ ُ ف ُ
ف
ف
ُ
ِر َ
َم ف
َٱَّللَِۖٓوّيئلَجفٓءَن ۡ ٞ
ٱَّللَِجعلَُ ِۡتصةَٱنلف ِ
ِلَز َِكَلقوّي فلَإِنفَك فصفَمعُ َۡمَأوَ
اب
ِ
فسَكعذ ِ
( )1احلديث رواب الب ار م «كشف األسأار» من حديث عبد احلميد بن عبد الرمحن بن بزهار ،عان
ببيه بلفظ« :ةثل املؤةن ىني يصيب الو

و احلمى كمثل ىديدة ُتدخل النا فيههب خبثها

ويبقذذى طيبهذذا» ( ،)265( )352/1وعااال اهليثمااي م «املجمااع» ( :)342/2رواب الب ا ار،
والطربا م «الكبري» وفيه مان ب يعارف .ورواب احلااكم م «املساأدر » وصاححه ووافقاه
ال هبي ( ،)301 ،23/1وتعقبه األلبا فقال :وسائر الرجاال ثقاات مان رجاال الشايخني،
فاإلسناى حسن ،واحلديث صحيح بام له من اواهد معروفاة« ،الصاحيحة» ()211 ،214/0
(.)1210
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ۡ

َٱَّللَنأ ۡولمَنمفَِف ُ
ّي ۡيم ف ُ
َص ُكوزَِٱّيعُل ِمنيَ} [العنكبوت.]70 :
ِ ِ
ِ

ه ا الصنف ال ي يعبد اهلل عىل حرف ،وال ي جعل فأنة الناس كعا اب اهلل -
بي خياف من األذ يصيبه من الناس كام خياف من ار جهنم  -صنف ب خري فيه،
وب فائدة من بقائه إب خلخلة الصف ،وتثبيط اآلخرين ،وتعويق العاملني ،كام عال

ُ ُ ۡ ف
ا
ْ
ۡ ُ ْ ُ ُ
ُ
ِايُ ف
ُ ۡ
امَ
واَخِلل
امَإَِّلَخبافَّلَوۡلوضاع َ
مَمافَقاۡوك
تعاىل م مثلهم{ :ل َۡوَخر ُجاواَف
ُ ف
ُ
ُ ُ ۡ ۡ
ِيُ ۡمَس فم ُ ُعونَل ُه ۡمَو ف ُ
ِيمَنِٱّيظُل ِ ِمنيَ} [الأوبة.]21 :
ٱَّللَول
ي ۡبغونُ ُمَٱّيفِتصةَوف
و

وإن مع منافع املحن حني تندلع ارها ،بهنا حترق ه ا الصنف ،وجتعلاه رماا ًىا،
عىل حني تنضج الصنف اآلخر وتصقله ،وجتلو عنه كل غبش بو ىخل ىاخله بياام
الرخاء والرساء.
ومن منافع املحنة بهنا تقوي رابطة املؤمنني من محلة الدعوة إىل اهلل ،باةن املحناة
جديدا جيمعهم ،ويوثاق عار ابتصاال بيانهم ،فاإذا كا ات
عنرصا
تضم إليهم
ً
ً

العقيدة هي الرابطة اهوهرية األصلية ،الأي حتات لوائهاا يأجمعاون ويرتاصاون
كالبنيان ،فإن املحنة عامل مساعد ي يد ه ا الرتابط عاوةً وعم ًقاا ،فاإن اإلحسااس
باخلطر الواحد ،مواجهة العدو الواحد ،واصطالء البالء الواحد ،من اة ه بن ي يل
كل فجوة بني الصفوف ،وبن يشعر اهميع بكامل الوحدة ،ومتام الأضامن.
ومن هنا عال السيد مجال الدين األفغاا ححح« :بالضاغط والأضاييق تلاأحم
األج اء املبعثرة» ،وعال اوعي:
إن املصائب جيمعن املصابينا
ولقد امأحن اهلل املسلمني باهل يمة م غا وة ُب ُحاد ،فقأال مانهم سابعون مان
خيارهم ،من بمثال :مح ة بن عبد املطلب ،ومصعب بن عمري ،وسعد بان الربياع،
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وب س بن النرض ،وغريهم من ببطال اإلسالم.
وكا ت ه ب املحنة اديدة الوعع عىل ب فس املسلمني ،فة ل اهلل حو ثام ني آياة
من سورة آل عمران ،تثبي ًأا وتع ية للمؤمنني ،وهد وموعظة للمأقني.
كثريا كر منه ما ييل:
ولقد ذكر ابن القيم من حكم ه ب املحنة وبرسارها اي ًئا ً
«إن حكمة اهلل وسنأه م رسله وبتباعهم ،جرت بةن يادالوا مارة ،ويادال علايهم
ىائماا ىخال معهام املسالمون
بخر  ،لكن يكون هلم العاعبة ،فإهنم لو ا أرصاوا ً
ىائما ،مل حيصال املقصاوى
وغريهم ،ومل يأمي الصاىق من غريب ،ولو ا أرص عليهم ً
من البعثة والرسالة ،فاعأضت حكمة اهلل ،بن مجع هلم باني األمارين؛ ليأميا مان
يأبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ،مما يأبعهم عىل الظهور والغلبة خاصة»(.)1

ۡ
َلَعَمفَٓأ ُ
عال اهلل تعاىل { :فمفََكنَٱ ف ُ
َّلل َِلذزَٱل ۡ ُم ۡؤ ِمص ِني ُ
نت ۡمَول ۡيهَِح ف ُ
َّتََ ِمازيَٱَخبِياثَ
ۡ
ُ ف ف ۡ
ُ
ف
َٱّيغ ۡ
َٱّيَّ َيبَومفََكن ف ُ
اِبَمِالَ ُّز ُسال ِ َهِوَمالَ
ت
ََي
َٱَّلل
ل
ُ
َو
ب
ي
َٱَّلل َِلُ َّۡل ِعُ ۡمَلَع
ِ
ِ
مِل ِ ِ
ِ
ٓ
يوف َُء َۖٓ[ }...آل عمران ،]711 :بي ما كان اهلل لي ركم عىل ما ب أم علياه مان الأبااس

املؤمنني باملنافقني؛ حأال يمي بهل اإليامن من بهل النفاق ،كام مي هم باملحناة ياوم
ۡ
ُ
« ُبحد»{ ،ومفََكنَ ف ُ
ب} [آل عماران ،]711 :الا ي يميا باني
ٱَّلل َِلُ َّۡل ِعُ ۡمَلَعَٱّيغ ۡي َِ
ُ

هؤبء وهؤبء ،فإهنم مأمي ون م علمه وغيبه ،وهو سبحا ه يريد بن يمي هم متيي ً ا
مشهو ًىا.

ومنها :اسأخراج عبوىية بوليائه وح به م الرساء والرضاء ،وفايام حيباون وماا
يكرهون ،وم حال فرهم ،وم حال فر بعدائهم هبم؛ فاإذا ثبأاوا عاىل الطاعاة
والعبوىية فيام حيبون وما يكرهون فهم عبيدب ح ًّقاا ،وليساوا كمان يعباد اهلل عاىل
(« )1زاى املعاى» ( )2011/2ط .السنة املحمدية بمرص.
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حرف واحد من الرساء والنعمة والعافية.
ومنها :ب ه سبحا ه هية لعباىب املؤمنني منازل م ىار كرامأه ،مل تبلغها بعامهلم ،ومل
يكو وا بالغيها إب بالبالء واملحنة ،فقيض هلم األسباب الأي توصالهم إليهاا مان
ابأالئه وامأحا ه ،كام وفقهم لألعامل الصاحلة الأي هي من مجلة بساباب وصاوهلم
إليها.
ومنها :بن النفوس تكأسب من العافية الدائمة والنرص والغنال طغيا ًا وركو ًاا
إىل العاجلة ،وذلك مرض يعوعها عن جدها م سريها إىل اهلل ،والدار اآلخرة ،فاإذا
براى رهبا ومالكها ورامحها كرامأه؛ عيض هلا من اببأالء وابمأحان ما يكاون ىواء
ل لك املرض العائق عن السري احلثيث إليه ،فيكون ذلاك الابالء واملحناة بمن لاة
الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ،ويقطع منه العروق املؤملة بسأخراج األىواء
منه ،ولو تركه لغلبأه األىواء حأال يكون فيها هالكه.
ومنها :بن الشهاىة عندب من بعىل مراتب بوليائه ،والشهداء هم خواصه املقربون
من عباىب ،وليس بعد ىرجة الصديقية إب الشهاىة ،وهو سبحا ه حيب بن يأخ من
عباىب اهداء ،تراق ىماا هم م حمبأاه ومرضااته ،وياؤثرون رضااب وحماباه عاىل
فوسهم ،وب سبيل إىل يل ه ب الدرجة إب بأقدير األساباب املفضاية إليهاا مان
تسليط العدو.
ومنها :بن اهلل سبحا ه إذا براى بن هيلك بعداءب ويمحقهم؛ عيض هلم األسباب
الأي يسأوجبون هبا هالكهم وحمقهام ،ومان بعظمهاا  -بعاد كفارهم  -بغايهم
وطغياااهنم ،ومبااالغأهم م بذ بوليائااه ،وحماااربأهم وعأاااهلم والأساالط علاايهم،
فيأمحص ب لك بوليا ب من ذ وهبم وعيوهبم ،وي ىاى ب لك بعادا ب مان بساباب
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ْ
ۡ
َۡحزنُاواَْوأ ُ
نات ُمَ
حمقهم وهالكهم ،وعد ذكر ععع ذلك م عولاه{ :وََّلَت ِه ُصاواَوَّل َ
ۡ
ۡ ۡ ُ ۡ ۡ  ۡ ٞف ۡ ۡ ۡ َُۡ ٞ
ُ ُ ُّ ۡ
ۡ ۡ
َمِثل ُهۥَوت ِلكََ
مَمؤ ِمص ِنيََ302إِنَي َمسسُمَقرحَفقكَممَٱّيقومَقرح
ٱۡلول ۡونَإِنَكصت
فُ ف
ُ ۡ ُ
ۡ ف ُ ُ ُ ۡ
ُ ْ ف
َشاهكآءَو ف ُ
نيَٱنلف ِ
ٱَّللََّلَ
َاذَمِاصُم
فسَو ِل ۡعلم
فم ََنكاوِلهفَب َ
ٱۡلَ
َٱَّللَٱَِِلَءامصاواَوۡضت ِ
و
فُ ف
ۡ
ُ
ف
َ
ُ ْ ۡ
حصَٱَّللَٱَِِلَءامصواَوۡضمحقَٱّيكُفِ ِرۡضلَ} [آل عمران- 731 :
ُي ُِّبَٱّيظُل ِ ِمنيََ323و ِلُم ِ

.]727

فجمع هلم م ه ا اخلطاب بني تشجيعهم ،وتقوية فوسهم ،وإحياء عا ائمهم
ومهمهم ،وبني حسن الأسلية ،وذكر احلكم البااهرة الأاي اعأضات إىالاة الكفاار
ۡ

ُۡ

ۡ ۡ ُ
ُ ۡمَق ۡر ٞحَفق ۡكَم فمَٱّيق ۡومَق ۡر ٞح ََمِثل ُهۥ} [آل عماران،]720 :
عليهم ،فقال{ :إِنَي َمسس

ُ ُ ْ
فقد اسأويأم م القرح واألمل ،وتباينأم م الرجاء والثواب ،كام عاال{ :إِنَتُوناواَ
ۡ
ف ۡ
ۡ
ف
َٱَّللَِمفََّلََ ۡر ُجونَ} [النسااء ،]702 :فاام
ت َأل ُمونَُِِن ُه ۡمََأل ُمونَكمفَتأل ُمونَۖٓوت ۡر ُجونَمِل

بالكم هتنون وتضعفون عند القرح واألمل ،فقد بصاهبم ذلاك م سابيل الشايطان،
وب أم بصبأم م سبييل ،وابأغاء مرضا .
ثم ذكر حكمة بخر فيام بصاهبم ذلك اليوم ،وهي :متحيص ال ين آمنوا ،وهو
تنقيأهم وبليصهم من ال وب ومن آفات النفوس.
وبيضا ،فإ ه خلصهم وحمصهم مان املناافقني ،فأميا وا مانهم ،فحصال هلام
ً
متحيصان :متحيص من فوسهم ،ومتحيص ممن كان يظهر ب ه منهم وهو عدوهم.
ثم ذكر حكمة بخر وهي :حمق الكافرين بطغياهنم وبغيهم ،ثم ب كار علايهم
حسباهنم و نهم ،بهنم يدخلون اهنة بدون اههاى م سابيله ،والصارب عاىل بذ

ۡ
بعدائه ،وبن ه ا ممأنع بحيث ينكر عىل من ناه وحسابه فقاال{ :أ َمَحسِا ۡ ُت ۡمَأنَ
فُ ف
ُ ْ
ف
ُ ۡ ۡ
ۡ ُ ُ ْ ۡ ف ف ۡ
ابۡضلَ} [آل عماران:
تكخلواَٱۡلصةَولمفَيعل ِمَٱَّللَٱَِِلَجُهاكواَمِاصُمَوۡضعلامَٱّيص ُ ِ ِ
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 ،]726بي ولام يقع ذلك منكم فيعلمه ،فإ ه لو وعع لعلمه ،فجازاكم علياه باهناة،
فيكون اه اء عىل الواعع املعلوم ب عىل رى العلم ،فإن اهلل ب جي ي العبد عىل رى
علمه فيه ،ىون بن يقع معلومه.

***
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هذه األمة لن متوت
األمة:
«األمة» :كلمة معرفة با «بل» العهدية ،كام يقول علامء العربياة ،فهاي تشاري إىل
معهوى م ال هن ،مرسوم م الفكر ،حمفور م القلب.
وهو األمة ،الأي ب يعرف املسلم غريها ،فإليها ينأمي ،وهباا يعأا  ،وم سابيل
بقائها وكرامأها جياهد ،وبعني هبا« :بمة اإلسالم».
إهنا األمة الواحدة ،الأي تؤمن برب واحد :هو اهلل تعاىل ،وتؤمن بكأاب واحد:
هو القرآن الكريم ،وتؤمن بخاتم الرسل :هو حممد عليه الصالة والسالم ،وتأجاه
كل يوم مخس مرات إىل عبلة واحدة :هي الكعبة ،بيت اهلل احلرام.
إهنا تأكون من اعوب وعبائل م بعطار وبعاليم ،ولكنهاا ماع ها ا تظال بماة
واحدة ،مجعأها العقيدة ،وربطت بينها ال يعة ،ووحدت بني بذواعهاا ومشاارهبا
القيم واآلىاب اإلسالمية ،وعاات تارخيًا مشرتكًا م ا أصاراته ومآسايه ،وعا ات
حارضا مشرتكًا م آبمه وآماله.
ً
وهل ا ب جيوز لنا بن قول« :بمم إسالمية» ،بل «اعوب إسالمية» ألمة واحدة،

ُ ُ ُ ا
ف
ُّ ُّ ُ ۡ ف ُ
ا
ون}
امَُاٱتق َِ
خاطبها اهلل تعاىل بقولهِ{ :إَونَهُ ِذۦ ِوَٓأ فم ُتُ ۡمَأ فماةَوُحِاكةَوينافَز ُ

[املؤمنون.]26 :

إهنا بمة واحدة م الغاية والوجهة ...
واحدة م األفكار واملفاهيم ...
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واحدة م املشاعر واألحاسيس ...
َص َّور الرسول صصص وحدهتا م ذلك فم ّثلهاا باهساد الواحاد .إذا اااأكال مناه

عضو ،تداعال له سائر اهسد بالسهر واحلمال.

وهي بمة مأمي ة بمقوماهتاا وخصائصاها ،ومان ها ب اخلصاائص :بهناا بماة
«ربا ية».
مل تنشة بمجرى املصاىفة ،إهنا وجدت م إعلايم واحاد ،بو ا أسابت إىل عنرصا
معني ،كبعض األمم ومل تنشة بإراىة فرى ،بو إراىة حا ب ،بو إراىة طبقاة ،بو إراىة
لس ثوري بو منأخب ،إ ام ب شةها اهلل لأؤىي رسالأها م الوجوى كام عال سبحا ه:
ُ ا

ۡ

ا

ُ ُ
ُ ۡمَأ فمةَوسَّف} [البقرة.]723 :
{وكذُل ِكَجعلن

فاهلل هو ال ي جعلها ك لك وبعدها ل لك ،لأقوم بدورها م الناس.
خصائص متفردة:
ومن خصائصها :ما باارت إليه اآلية الكريمة وهو «الوسطية» فهي بمة وسط
م كل يشء ،م الأصور وابعأقاى ،وم الأعبد والأنساك ،وم القايم واألخاالق،
وم العماال والساالو  ،وم الأ اايع والأنظاايم ،وم السياسااة وابعأصاااى ،وم
العالعات كلها ىاخلة وخارجة ،ب هتمل الامىة حلساب الروح ،وب الروح حلسااب
الامىة ،وب يضخم الفرى فيطغال عىل املجأمع وب املجأمع فيطغال عىل الفرى ،وإ اام
يعطي لكل جا ب حقه ،ويطالبه بواجبه م غري طغيان وب إخسار ،كام عال تعااىل:
ف

ْ

ۡ

ْ ۡ

ۡ

ُۡ

ْ ۡ

ۡ
َّغ ۡواَِفَٱل ِمزيانََ7وأُ ُ
ََت ِ ُ
ِسواَٱل ِمزيانَ} [الرمحن.]1 ،8 :
طَوَّل َ
ِيمواَٱلو ۡقنَنِٱّيقِ ۡس َِ
{يَّلَت َ ِ
ِ

وهي بمة ذات رسالة عاملية ،ليست بمة إعليمية وب عومية ،بال وضاعها اهلل م
مقام األسأاذية للب ية كلها ،واهلداية للناس كافة ،وه ا معنال عوله تعاىلَ...{ :
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ٓ

ُ
فس} [البقرة ،]723 :وعوله جال
فَل ونواَشهكاءَلَعَٱنلف ِ َ
وكذُل ِكَجعلنُُ ۡمَأ فمةَوسَّ ِ

ۡ
عَل ف
اة هُ { :ك ُ
صت َۡمَخ ِۡرَأ ُ فمةَأ ُ ۡخرج ۡ
وفَوت َۡصه ۡ
اونَوالَٱل ۡ ُ
فسَتاأ ُم ُرونَناٱلۡم ۡع ُ
ِ
ارَ
ص
م
ر
ِلص
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُۡ
ف
ٱَّللِ} [آل عمران.]770 :
وتؤم ُِصونََن ِ َ

فه ب األمة مل تنبت وحدها كالنباات الاربي بو الشايطا  ،كاام يساميه بعاض
الناس ،إ ام ب بأها منبت ،وبخرجها خمرج ،وهو اهلل جل جالله ،ومل خيرجها لأأقوعع
عىل فسها ،وتعيش م حدوىها ،وملنافعها الامىية اخلاصة ،إ ام بخرجهاا «للنااس»
وعجماا ،بغنيااء وفقاراء ،فهاي بماة «مبعوثاة»
بيضا وساو ًىا ،عربًاا
كل الناسً ،
ً
ذكرا للعاملني ،و بيها برسل رمحة للعاملني ،وبعثة ها ب
للعاملني ،كام بن كأاهبا ب ل ً
األمة بعثة رمحة ويرس ،ب بعثة عسوة وعرس ...

وعد خاطب الرسول صصص األمة فقال« :إنام بعث ز ةيرسين ومل تبعثوا ةعرسين»(.)1
ولقد فقه الصحابة ه ا املعنال ،وبىركوا بهنم مبعوثون هلداية بمم األرض ،وعرب
عن ذلك بحدهم ،وهو :ربعي بن عامر  -م مواجهة رسأم عائاد الفارس ،حماد ًىا
مهمة األمة م عبارات بليغة موج ة« :إن اهلل ابأعثنا لنخرج الناس من عباىة العباى
إىل عباىة اهلل وحدب ،ومن ضيق الاد يا إىل ساعأها ،ومان جاور األىياان إىل عادل
اإلسالم».
أمة خالدة:
ومن خصائص ه ب األمة :بهنا بمة خالدة ،بخلوى رسالأها وكأاهبا ،فهي باعية ما
بقي الليل والنهار ،ىائمة ما ىام م الد يا عرآن يأىل ،وإذا كان القرآن حمفو ً ا بحفظ
( )1رواب بمحد م «مسندب» من حديث بيب هريارة ( ،)212/2والبخااري م الوضاوء ( ،)224وم
األىب (.)5121
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اهلل ،فةمة القرآن باعية ببقاء القرآن.
وعد تكفل اهلل تعاىل لرسوله الكريم بب هيلك بمأه بام بهلك به بممًاا مان عبلهاا،
بالعقوبات القدرياة ،والناوازل الكو ياة ،كالطوفاان واخلساف واملساخ والاريح
الرصرص ،وغري ذلك.
عدوا من غريها ،يسأةصل اةفأها ،ويقألعهاا
وتكفل له ك لك بب يسلط عليها ًّ
بعضا ،وي وق بعضهم بةس بعض(.)1
من ج ورها ،إب بن هيلك بعضها ً
وكام تكفل اهلل لرسوله بن حيفظ بمأه من اهلاال احليسا بعا اب ابسأئصاال،
تكفل له بحفظها من اهلال املعنوي بابجأامع عىل الضالل ،ففي احلديث« :إن اهلل

مل ي ن ليجمع ة ي أ ضاللع»(.)2
ورس ذلك بهنا آخر األمم ،كام بن بيها آخر األ بياء ،وكأاهبا آخر الكأب ،فليس
بعد حممد رسول ،وب بعد القرآن كأاب ،وب بعد اإلساالم رشيعاة ،وب بعاد بماة
اإلسالم بمة.
فإذا اجأمعت بمة بعد األمم ،عبل اإلسالم عىل الضالل مل يكان م ذلاك خطار
عىل الب ية؛ ألهنا بمة حمدوىة املكان موعوتة ال مان ،بخالف األمة اإلسالمية ،فلها
من عامليأها وخلوىها ما جيعلها ممأدة م املكان حأال تعم ال ق والغرب ،وممأدة م
ال مان حأال عيام الساعة ،فلو ضلت كلها لضلت هبا ال يعة مجعااء ،ىون بمال م
تغيري ،إذ ليس معها وب بعدها من حيمل للناس هداية اهلل.
( )1رواب مسلم من حديث ثوبان م كأاب الفأن وبرشاط الساعة (.)11/2111
( )2رواب الرتم ي من حديث ابن عمر م كأاب الفأن بلفظ« :إن اهلل ال جيمع ة ذي  -و قذاا :ةذع
حممد صصص  -أ ضاللع» ( ،)2152وعال :حديث غريب من ه ا الوجه.
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ومن ثم كان من عمل العناية اإلهلية ،بن تظل م ه ب األمة فئة حتياا عاىل احلاق
ومتوت عليه ،وهي بمثابة سفينة اإل قاذ ،بو جيش اخلاالص ،وهاي الأاي حتفاظ

ۡ ُٓ ٞ
الَخلقصافَأ فماةَ
الأوازن ،ومتسك البناء بن ينهار ،وفيها جاء عاول اهلل تعااىل{ :وم فِم َۡ
ۡ
ُ
ي ۡه ُكونَنِٱۡل َ ِقَو ِ َهِوَي ۡعكِلونَ} [األعراف.]787 :
وعال رسول اهلل صصص« :ال تزاا طائفع ةن ة ي قائمني أ احلذق ،ال يرضذهز ةذن

خالفهز ،ى ى ييت ةر اهلل وهز أ ذل »(.)1
ه ب الطائفة هي منار السائرين ،وىليل احلائرين ،وعوة املسأضعفني ،وهم ال ين
يقومون هلل باحلجة ،ويدعون إىل اهلل عىل بصرية ،ويبلغون رساابت اهلل وخيشاو ه
بحدا إب اهلل.
وب خيشون ً
ويصلحون ماا بفساد النااس،
وهم «الغرباء» ال ين ُيصلحون إذا فسد الناسُ ،
وهم «الفرعة الناجية» بني اهلالكني ،املهأدون بني السالكني ،ال ين حيياون ماا كاان
عليه الرسول وبصحابه ،ومن رمحة اهلل بالنااس بن تبقاال فايهم مثال ها ب الفئاة
املخأارة املوكلة من اهلل تعاىل ،تع ّلم من جيهل ،وهتدي من يضل ،وت كّر من ينسال،

فۡ
ْ
ف
َٰٓ ُ ٓ
ُۡ
فَهؤَّلءَِفق َۡكَولصفَنِهفَق ۡو امافَّي ۡي ُساواَنِهافَ
ُف ۡرَنِه َ
فإن ال كر تنفع املؤمننيُِِ{ :نََ َ

نِك ُ ِف ِرۡضلَ} [األ عام.]81 :

ورحم اهلل بمحد اوعي حني عال:

علقماا مل ُيخل من بهل احلقيقاة جايال
إن ال ي خلق احلقيقاة
ً
ومن ىبئل اخللوى هل ب األمة ،بن الكوارق والنكبات ب حتطمها وب تقألها ،بل
تبعث فيها روح املقاومة والأحدي ،فرتاها إذا لت هبا النوازل القاصمة ،بااد ماا
( )1رواب البخاري ،من حديث املغرية بن اعبة م كأاب ابعأصام بالكأاب والسنة (.)2311
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تكون عوة ،وبصلب ما تكون عو ًىا ،حأال إن الناس ليظنون هبا الظنون ،وحيسبوهنا
م عداى اهللكال ،فإذا هي م فرتة وجي ة ،تأغلب عىل عوامل الضعف املحيطة هباا،
بروح القوة املكنو ة م ىاخلها ،وإذا بال ين يرعبوهنا من بعيد ،بو ينظرون إليها من
واجأامعا بعد اأات ،وحياة وحركة بعد مجاوى
أصارا بعد ا كسار،
عريب ،يرون ا
ً
ً

بابه باملوات.

 - 1ربينا ذلك م فجر اإلسالم ،م حروب الرىة وعأال املأمرىين عىل ىفع ال كاة.
 - 2وربيناب م عصاور الأما ق للدولاة اإلساالمية ،م مقاوماة غا وات الأأاار
الوحشية ،ال ين بعبلوا من ال ق كةهنم يةجوج وماةجوج ،بو كاةهنم الاريح
ۡ

ۡ ف

ُۡ

ِلََش ٍءَيتعَوليهَِإَّلَجعلتهَك ف
ٱلرمِي َِم} [ال
َۡ
العقيم{ :مفَتذ ُزَم
ِ

اريات.]26 :

 - 3وم مقاومة احلروب الصليبية الأي زحفت فيها بوروبا عىل ال ق اإلسالمي
بقضها وعضيضها وثالوثها وصليبها ،فقألت وبفسدت وىمرت ،ما يعلمه كل
ىارس لألك املرحلة من الأاريخ.
ولكن القوة ال اتية الكامنة م بمة اإلسالم ،مل تلبث بن هرت م وعائع تارخيية
حاسمة ،فحطمت بحالم الصليبيني م حطني  ...وفأح «بيات املقادس» بعاد بن
بسريا م يد الغ اة ،وبرس «لويس الأاسع» ملك فر ساا م
بات بكثر من تسعني ً
عاما ً
«ىار ابن لقامن» باملنصورة ،وارتد الأأار مدحورين م «عني جالوت» بعاد بن كاان

الناس يعأربوهنم «القوة الأي ب تقهر» حأال ااع باني النااس القاول :إذا عيال :إن
الأأار اهن موا فال تصدق !...
وم العرص احلديث ،ربينا اههاى البطويل ،ضد الغ اة املسأعمرين ،م سائر ىيار
اإلسالم ،جهاى األمري عبد القاىر اه ائري ضد الفر سيني ،واألماري عباد الكاريم
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اخلطايب ضد األسبان ،والبطل عمر املخأار ضد الطليان ،والشيخ ع الدين القسام
مرورا بثورة اه ائار ضاد ابساأعامر الفر يسا ،ومعاار
ضد اإل جلي واليهوى،
ً
فلسطني ضد الصهاينة ،والقناة ضد اإل جلي .
العمالق ينتفض:
واليوم ر العمالق اإلسالمي ينأفض بعد طول ركوى ورعوى ،فإذا هو جهااى
مسأبسل م بفغا سأان وعأال م إرتريياا والفليباني ،وعمال فادائي م فلساطني،
ويقظة م مرص وسوريا وتركيا ،واباب مثقف يأجه بقوة ووعاي إىل اإلساالم م
معأصما بإيامن األعويااء،
مأحديا رواسب القديم ،وفأنة اهديد،
ال ق والغرب،
ً
ً
وعوة املؤمنني.
وه ب الدبئل كلها من هنا وهنا  ،تعرب بوضوح عن خلوى ه ب األمة ،وعوهتاا
وبصالأها ،بالرغم مما عد يبدو عىل سحنأها من مظاهر الوهن واهل ال.
إن األجا ب من املسأ اعني والدارساني لطبيعاة بمأناا ،وخصاائص ىينناا،
وم خور الطاعات م اعوبنا ،هم ال ين يدركون حقيقة ما ملك من عاوة ذاتياة،
يوماا مان
حيسبون هلا بلف حساب ،بل يساورهم َوهم مف ع من خشية ا طالعهاا ً
األيام .يقاول الربوفيساور «جاب» م كأاباه« :وجهاة اإلساالم»« :إن احلركاات
فجارا مفاج ًئا
اإلسالمية تأطور عاىة برسعة م هلة تدعو إىل الدهشة؛ فهي تنفجر ا
ً

عبل بن يأبني املراعبون من بماراهتا ما يادعو إىل ابسارتابة م بمرهاا .إن احلركاات

اإلسالمية ب ينقصها إب ال عامة ،ب ينقصها ،إب صالح الدين من جديد».
سماب« :اإلسالم
وكأب الرحالة األلام «بول باميد» كأابًا ًّ
خاصا هب ا املوضوع َّ
عوة الغد» هر سانة (1135م) .ومماا عالاه فياه :إن مقوماات القاو م ال اق
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اإلسالمي تنحرص م عوامل ثالثة:
 - 1م عوة اإلسالم «كدين» وم ابعأقاى به ،وم ُمثله ،وم مؤاخاته باني خمألفاي
اهنس واللون والثقافة.
 - 2وم وفرة مصاىر الثروة الطبيعية م رععة ال ق اإلسالمي ال ي يمأد به مان
املحيط األطليس ،عىل حدوى مراكش غربًاا إىل املحايط اهلااىي ،عاىل حادوى
إ دو يسيا رشعًا.
ومتثيل ه ب املصاىر العديدة لوحدة اعأصاىية ساليمة عوياة وبكأفااء ذا  ،ب
يدع املسلمني م حاجة مطل ًقا إىل بوروبا بو إىل غريها إذا ما تقاربوا وتعاو وا.
وبخريا باار إىل العامل الثالث وهو :خصوبة النسل الب ي لاد املسالمني،
-3
ً
مما جعل عوهتم العدىية عوة مأ ايدة(.)1

ثم عال« :فإذا اجأمعت ه ب القاو الاثالق؛ فأاآخال املسالمون عاىل وحادة
العقيدة ،وتوحيد اهلل ،وغطت ثروهتم الطبيعية حاجة ت ايد عدىهم؛ كاان اخلطار
خطرا من ًرا بفناء بوروبا وبسياىة عاملية م منطقة هي مرك العامل كله».
اإلسالمي ً
ويقرتح «بول باميد» ه ا بعاد بن فصال ها ب العوامال الثالثاة عان طرياق
اإلحصاءات الرسمية ،وعام يعرفه عن جوهر العقيدة اإلسالمية ،كاام تبلاورت م
تاريخ املسلمني ،وتاريخ ترابطهم وزحفهام لارى ابعأاداء علايهم ،بن يأضاامن
الغرب املسيحي اعوبًا وحكومات ،ويعيدوا احلرب الصاليبية م صاورة بخار

( )1ليسمع ذلك ىعاة حتديد النسل م العامل اإلسالمي!
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مالئمة للعرص ،ولكن م بسلوب اف حاسم(.)1
سماب« :السيف املقادس»« :عليناا بن
وعال «روبرت بني» م مقدمة كأابه ال ي َّ
درس العرب و سرب بفكارهم؛ ألهنم حكموا العامل ساب ًقا ،وربام عاىوا إىل حكماه
مرة بخر  ،والشعلة الأي بضاءها حممد ب ت ال مشأعلة بقوة ،وهنا ماا يادعو إىل
ابعأقاى بةن الشعلة ب تطفة؛ وهل ا كأبت ه ا الكأاب لكي يقف القراء عىل بصال
كارا
العرب ،وسميأه باسم السيف ذي النصلني ،ال ي اله حممد م وععة بدر ،تا ً

ب أصارب؛ ألن السيف بصبح رم ً ا ملطالبه اإلمربيالية»(.)2

وبغض النظر عام م ه ا الكالم من حتامل ،وما يغيل به من حقد ،فهو يباني لناا
مبلغ عوة املسلمني م ظر األجا ب عنهم ،وتؤكد تلك احلقيقة الكبارية :بن ها ب
األمة عد تضعف ،ولكنها ب متوت ،فقد اط اهلل هبا رسالة اخللوى.

***

( )1ترمجة الدكأور حممد البهي م إحد حمارضاته ،وعد ترجم الكأاب كله فيام بعد الدكأور حمماد
عبد الغني اامة ،حتت عنوان« :اإلسالم عوة الغد العاملية».

مكأبة وهبة بالقاهرة.

(( )2ص )12 :من الكأاب باإل جلي ية ،وعد قلنا ه ب الفقرة من تقرير للدكأور إساحاق موساال
احلسيني عن ه ا الكأاب.
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ما الذي حنتاج إليه؟
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أمنية عمرية
أو حاجتنا إىل رجال
م ىار من ىور املدينة املباركة جلس عمر إىل مجاعة من بصحابه فقال هلم :متنوا،
فقال بحدهم :بمتنال لو بن ه ب الدار مملوءة ذهبًا ب فقه م سبيل اهلل ،ثم عاال عمار:
وجوهرا ب فقه م سابيل
وزبرجدا
لؤلؤا
ً
متنوا ،فقال رجل آخر :بمتنال لو بهنا مملوءة ً
ً

اهلل وبتصدق به ،ثم عال :متنوا ،فقالوا :ما دري ما قول يا بمري املؤمنني؟

فقال عمر :ولكني بمتنال رجا مثل بيب عبيدة بن اهاراح ،ومعااذ بان جبال،
وسامل موىل بيب ح يفة فةسأعني هبم عىل إعالء كلمة اهلل.
خبريا بام تقوم به احلضارات احلقة ،وتانهض باه
رحم اهلل عمر امللهم ،لقد كان ً

الرسابت الكبرية ،وحتيا به األمم اهلامدة.

إن األمم والرسابت حتأاج إىل املعاىن امل خورة ،والثروات املنشاورة ،ولكنهاا
حتأاج عبل ذلك إىل الرءوس املفكرة الأي تسأغلها ،والقلوب الكبرية الأاي ترعاهاا
والع ائم القوية الأي تنف ها :إهنا حتأاج إىل الرجال.
الرجل بع من كل معدن فيس ،وبغىل من كال جاوهر ثماني؛ ولا لك كاان
وجوىب ع ي ً ا م ى يا الناس ،حأال عال رسول اهلل صصص« :إنام النا

كإبل ةائع ال ت اد

جتد فيها اىلع»(.)1
الرجل الكفء الصالح هو إكسري احلياة ،وروح النهضات ،وعاامى الرساابت،

( )1مأفق عليه من حديث ابن عمر.
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وحمور اإلصالح.
بعد ما ائت من معامل السالح وال خرية ،فلان تقأال األسالحة إب بالرجال
حربا عىل ورق ماا مل جتاد
املحارب ،وصغ ما ائت من القوا ني واللوائح ،فسأظل ً
الرجل ال ي ينف ها ،وضع ما ائت من مناهج للأعليم والرتبية ،فلن يغني املنهج

اوعا إذا
إب بالرجل ال ي يقوم بأدريسه ،وب شئ ما ائت من هان ،فلن تنج م
ً
حرمت الرجل الغيور!!
ذلك ما يقوله الواعع ال ي ب ريب فيه.
إن القوة ليست بحد السالح بقدر ما هي م علب اهندي ،والعدل ليس م ص
القا ون بقدر ما هو م ضمري القا ،،والرتبية ليست م صفحات الكأاب بقدر ما
هي م روح العامل ،وإ جاز امل وعات ليس م تكوين اللجان بقدر ما هو م محاسة
القائمني عليها.
جاوهرا ،ولكناه
لؤلاؤا وب
فلله ما بحكم عمر حني مل يأمن فضة وب ذهبًا ،وب
ً
ً

متنال رجا من الطراز املمأاز ال ين تأفاأح عاىل بيادهيم كناوز األرض ،وبباواب
السامء.
واحدا عد يساوي مائة ،ورج عد يوازي بل ًفا ،رجا عاد يا ن ااعبًا
إن رج
ً
بةرسب ،وعد عيل :رجل ذو مهة حييال بمة.
حارص خالد «احلرية» فطلب من بيب بكر مد ًىا ،فام بمادب إب برجال واحاد هاو
القعقاع بن عمرو الأميمي ،وعال :ب هي م جيش فيه مثله ،وكاان يقاول :لصاوت
القعقاع م اهيش خري من بلف مقاتل!
واسأمد عمرو بن العاص  -وهو م مرص  -عمر بن اخلطاب فبعث إليه بةربعة
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آبف ،عىل ربسهم بربعة من رجابت اإلسالم ،عد كل واحد منهم بةلف رجل.
ولكن ما الرجل ال ي ريد؟ هل هو كل من طر ااربه ،و بأت حليأه مان بناي
اإل سان؟ إذن فام بكثر الرجال!!
إن الرجولة ليست بالسن املأقدمة ،فكم من ايخ م سن السبعني وعلبه م سن
السابعة ،يفرح بالأافه ،ويبكي عىل احلقري ،ويأطلع إىل ما ليس له ،ويقبض عىل ماا
م يدب عبض الشحيح حأال ب ي كه غاريب ،فهاو طفال صاغري ،ولكناه ذو حلياة
واارب ،وكم من غالم م مقأبل العمر ،ولكنك تار الرجولاة املبكارة م عولاه
وتفكريب وخلقه.
مر عمر عىل ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا ،وبقي صبي مفرى م مكا ه ،هاو
عبد اهلل بن ال بري ،فسةله عمر :ل َم مل تعد مع بصحابك؟ فقال :ياا بماري املاؤمنني ،مل

بعرتف ذ بًا فةخافك ،ومل تكن الطريق ضيقة فةوسعها لك!

وىخل غالم عريب عىل خليفة بموي يأحدق باسم عومه ،فقال له :ليأقادم مان
هو بسن منك ،فقال :يا بمري املؤمنني ،لو كان الأقدم بالسن لكان م األمة مان هاو
بوىل منك باخلالفة.
بولئك لعمري هم الصغار الكبار ،وم ى يا ا ما بكثر الكبار الصغار!!
وليست الرجولة ببسطة اهسم ،وطول القامة ،وعوة البنياة ،فقاد عاال اهلل عان
ُ

طائفة من املنافقنيِ{ :إَوذاَزي َۡيت ُه ۡمَت ۡعج ُبكَأ ۡجس ُ
فم ُه َۡم} [املناافقون ،]2 :ومع ه ا فهم:
ِ

ٞ
ب ُّ
{كأ فن ُه َۡمَ ُخ ُو ٞ
َمس فصك َة} [املنافقون ،]2 :وم احلديث الصحيح« :ييت الرجل العظيز
الامني يوم القياةع فال يزن ند اهلل جناح بعوضع ،اقرءوا إن ش ئز قول تعاىلُٗ{ :لَ
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ا

ن ِق ُ
يمَل ُه َۡمََ َۡومَٱَّي ِقيُمةَِو َۡقَنف}»([ )1الكهف.]702 :

يوماا  -ومهاا ىعيقأاان
كان عبد اهلل بن مسعوى حي ًفا حي  ،فا كشفت ساعاب ً
ه يلأان  -فضحك بعض الصحابة :فقال الرسول « :تضح ون ةذن دقذع سذاقي ؟

والهي نفيس بيد  ،هلام قل ر امليزان ةن جبل ُ ىد»(.)2
ليست الرجولة بالسن وب باهسم وب بالامل وب باهاب ،وإ ام الرجولة عوة فسية
كبريا م صغرب،
حتمل صاحبها عىل معايل األمور ،وتبعدب عن سفسافها ،عوة جتعله ً

عويا م ضعفه ،عوة حتمله عىل بن يعطاي عبال بن يةخا  ،وبن ياؤىي
غنيا م فقربًّ ،
ًّ

واجبه عبل بن يطلب حقه :واجبه حو فسه ،و حو ربه ،و حو بيأه وىينه وبمأه.
الرجولة بإجياز :هي عوة اخللق وخلق القوة.

إن خري ما تقوم به ىولة لشعبها ،وبعظم ما يقوم عليه منهج تعليمي ،وبفضال
ما تأعاون عليه بىوات الأوجياه كلهاا مان صاحافة وإذاعاة ،ومرساح وخيالاة،
ومسجد ومدرسة ،هو صناعة ه ب الرجولة ،وتربية ه ا الطراز من الرجال.
ولن ترتعرع الرجولة الفارعة ،ويرتبال الرجال الصاحلون ،إب م الل العقائاد
الراسخة ،والفضاائل الثابأاة ،واملعاايري األصايلة ،والأقالياد املرعياة ،واحلقاوق
املكفولة ،بما م الم الشك املحطم ،واإلحلاى الكافر ،واب حالل السافر ،واحلرمان
القاتل ،فلن توجد رجولة صحيحة ،كام ب ينماو الغارس إذا حارم الاامء واهلاواء
( )1رواب البخاري من حديث بيب هريرة م كأاب الأفسري ( ،)0221ومسالم م صافات املناافقني
(.)11/2216
( )2رواب بمحد م «مسندب» ،عن زر بن حبيش ،عن عباد اهلل بان مساعوى ( ،)021 ،024/1وعاال
العالمة بمحد ااكر :إسناىب صحيح ،وهو م « مع ال وائد» ( )211/1وعال :رواب بمحد ،وببو
يعىل ،والب ار والطربا من طرق (.)3112( )31/54
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والضياء.
ومل تر الد يا الرجولة م بجىل صورها وبكمل معا يها كام ربهتا م تلاك الانامذج
الكريمة الأي صنعها اإلسالم عىل يد رساوله العظايم ،مان رجاال يكثارون عناد
الف ع ،ويقلون عند الطمع ب يغرهيم الوعد وب يلينهم الوعيد ،ب يغرهم النرصا،
وب حتطمهم اهل يمة:

من الرجال املصابيح ال ين مهاو كةهنم مان جاوم حياة صانعوا
بخالعهم ورهم ،من بي احياة بعبلت تنظر م بخالعهم سطعوا
بما اليوم ،وعد بفسد ابسأعامر جو املسلمني بغازاته السامة اخلا قاة مان إحلااى
وإباحية ،فقلام تر إب باباب الرجال ،وب رجال.
بعجأني وآملأني كلمة لرجل ىرس تعاليم اإلسالم السامحة الشااملة فقاال م
إعجاب مرير« :يا له من ىين لو كان له رجال»!!
وه ا الدين ال ي يشكو علة الرجاال يضام مخساامئة( )1ملياون مان املسالمني
ينأسبون إليه ،وحيسبون عليه ،ولكنهم  -كاام عاال رساول اهلل صصص« :غثذاء كغثذاء

الايل»( ،)2بو كام عال الشاعر:

يثقلااون األرض ماان كثاارهتم ثاام ب يغنااون م بماار جلاال
وماذا يغني عن اإلسالم رجال بمهأهم ب فسهم ،وحكمأهم اهواهتم ،وسريهتم
مصاحلهم .رجال يعأقدون بن ااعوهبم موعاة مان األصافار ب يصالحون إب
( )1كان ه ا هو تعداى املسلمني حني كأب ه ا املقال سنة (1165م) ،بما اليوم فقد برباال عادىهم
عىل املليار.
( )2من حديث رواب بمحد ،وببو ىاوى ،عن ثوبان.
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بتباعا ،وب حييون إب بذ ابًا ،فال وثقوا بة فسهم ،وب اعأمادوا عاىل رهبام .رجاال
ً
جيمعهم الطمع ،ويفرعهم اخلوف ،بو كام عيل :جيمعهام م ماار وتفارعهم عصاا!
رجال كةهنم صنعوا من زجاج ،فال يسرت عورة ،وب يأحمل رمية حصاة؟
بما واهلل لو فر اإلسالم م كل بلف من ببنائاه برجال واحاد فياه خصاائص
خريا له وبجد عليه من ه ب اهامهري املكدسة الأي ب هياهباا
الرجولة ،لكان ذلك ً
عدو ،وب ينأرص هبا صديق:

عوماا إذا ركباوا ااانوا اإلغااارة فرسااا ًا وركبا ااا
فليت يل هبماو ً

ب يسةلون بخاهم حاني ينادهبم م النائبات عاىل ماا عاال برها اا

***

***

***
***
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القوة اليت ال تغلب
عال الطالب ألسأاذب املريب :خرب عن بعظام عاوة عرفهاا اإل ساان منا فجار
الأاريخ ،ب اك ب ك تعأقد مثيل بهنا عوة الصاروخ والقنبلة ال رية؟
عال األسأاذ املعلم :مه بهيا الفأال الطالب ،ب تسةلني وتعجل باهواب عبيل.
عال الطالب :مع رة يا بسأاذي ،إ بريد بن بسمع منك.
عال األسأاذ :ىعني بسةلك سؤا آخر :بهيام بعظم عوة :القنبلة والصااروخ ،بم
ال ي صنع القنبلة وبطلق الصاروخ؟
عال الفأال :ب اك بن صا ع القنبلة ومطلق الصاروخ بعو منهام!!
عال األسأاذ :إذن فة ت معي بن عاوة اإل ساان بعظام مان كال عاوة ماىياة م
األرض.
عال الطالب :عم .فاإل سان هو ال ي سخر الامىة ملنفعأه ،ويوجهها لام يريد.
عال األسأاذ املريب :فإذا وجدت عوة توجه اإل سان وتدفعه إىل األمام ،وحتف ب إىل
العمل الدائب ،وتق ف به كالقنبلة ،بو بعو  ،وتطلقه كالصاروخ ،بو باد؟!
عال الطالب م عجلة :إهنا ب اك تكون بعظام عاوة عرفهاا اإل ساان م ها ب
األرض ،فام هي ه ب القوة؟ وما حقيقأها؟ لقد اوعأني إليها بحديثك عنها!!
عال األسأاذ املريب :إهنا يا بني عوة اإليامن.
عال الفأال الطالب :اإليامن بةي يشء؟ فإن بعض الناس جيعلون اإليامن بةي مبدب
هو اإليامن.
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عال األسأاذ :ب ب كربن مطلق اإلياامن باةي معأقاد كاان يعطاي صااحبه عاوة
وصالبة ،كام يظهر ذلك م الرصاع بني األفراى واهامعاات ،فاالفرى الا ي ياؤمن
بعقيدة ما ينأرص عىل الفارغ ال ي ب عقيدة له ،واهامعة الأاي ترتكا حياهتاا عاىل
إيامن ما  -ولو مل تكن له بسس مفهومه  -تنأرص م النهاية عىل اهامعة اخلاوية مان
ابعأقاى ،ولكن اإليامن ال ي بعنيه هو اإليامن باهلل واهاب احليااة ،وخاالق الكاون
واإل سان ،اإليامن باه اء واخللوى م حياة باعية توىف فيها كل فس ما عملت وهم
ب يظلمون ،اإليامن بعامل فسيح غري منظور ،ميلء بجند اهلل ب حيىص هلم عدى ،إهنام
املالئكة املقربون ،اإليامن بالوحي اإلهلي ،وهو الصلة الأي تربط الساامء بااألرض،
ومظهر هداية اخلالق للخلق ،اإليامن بالنامذج اإل سا ية العليا ،بولئك هام النبياون
ال ين ب ل اهلل عليهم وحيه ،ليخرجوا الناس من الظلامت إىل النور ،بإذن رهبم إىل
رصاط الع ي احلميد.
اإليامن بةن الكون ب يسري ج افًا ،وب متيض حواىثه بغري هد وب تقدير ،بل كل
يشء فيه بقدر ،وكل صغري وكبري مسأطر.
اإليامن بكرامة اإل سان ال ي اسأخلفه اهلل م األرض واسأعمرب فيهاا ،واباأالب
بالأكليف م ىار الد يا ،ليصهرب ويعدب للخلوى م الدار اآلخرة.
ذلك يا بني هو اإليامن ال ي ىعا إلياه النبياون واملرسالون ،وجاهاد م سابيله
الصديقون والشهداء والصاحلون ،وهو املعنال الف ال ي ريدب من كلمة «اإليامن».
إ ه اإليامن كام جاء به اإلسالم  ...واسرتسل األساأاذ يأحادق ،والطالاب الفأاال
يصغي إليه م اوق وهلفة :ه ا اإليامن يا بناي ،عاوة ىافعاة موجهاة ،عاوة تساند
الضعيف بن يسقط ،ومتسك القوي بن جيمح ،وتعصم الغالاب بن يطغاال ،ومتناع
املغلوب بن ييةس وينهار!
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عال الطالب الفأال :لكنك يا بسأاذي حدثأنا من عبل بن م اإل سان عاوة بخار
عاتية اديدة العأو واهربوت ،تلك هي عوة الغرائ  ،كغري ة حب البقاء ،وغريا ة
الشهوة اهنسية ،وغري ة الغضب واملقاتلة.
عال األسأاذ الشيخ :بجل يا بني ،ب ا مل ب س حديثي ه ا ،وب ب كار بن للغرائا
الب ية سطوهتا وعوهتا ،ولكنها بجوار اإليامن تفقاد سايطرهتا ،وتنحال عقادهتا،
وتنحني مطواعة لقوة اإليامن ،فاإليامن هو السيد اآلمر املطاع ،والغرائ هي اخلاىمة
املنقاىة له ،املسخرة بةمرب .بتريد بن برضب لك مث من الأاريخ.
عال الطالب :عم .فقد حفظنا عنك« :باملثال يأضح املقال».
عال األسأاذ :هل بتا حديث سيد ا يوسف الصديق ،ب بد ب ك سمعت عصأه
م سورة يوسف م القرآن الكريم ،إهنا عصة مؤمن بخضع غري ته إليام اه ،فخلاد
رباسا لآلخرين.
اهلل ذكرب ،وسجل عصأه لأكون هد و ً
يوسف ااب م ريعان الشباب ومقأبل العمر ،بو من الشباب واهامل ح ًّظاا
كبريا ،وامأأل فأوة و رضة و شا ًطا ،وعدر القدر له بن ُيبأىل باخلدمة م بيات اماربة
ً

ع ي مرص ،ولكن ابابه ومجاله بغر به املربة الأي هو م بيأها ،فراوىته عن فساه
وغلقت األبواب ،وعالت :هيت لك! كان املوعف ىعي ًقا وب ريب ،فإن الفأنة الأاي
عرضت ليوسف مل تكن من الفأن الأي تعرض للمرء ساعة م حياته ثم ت ول ،إ اام

هي فأنة تصابحه ومتاسيه ،وتراوحه وتغاىيه ،مل تكن فأنة اماربة مان بناات الليال
وبائعات اهلو  ،بل كا ت فأنة امربة ذات منصب ومجال وحيلاة ومقادرة ،وهاي
سيدة البيت ،وامربة الع ي  ،وهو :غالم ُاري باثمن بخاص ىراهام معادوىة ،ب
يعرف له بهل وب بيت ،رى خاىم م بيأها ،من اة ه بن يؤمر فيةمر  ...فامذا صانع
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الفأال يوسف بمام ه ا اإلغراء وبمام ه ب الفأنة؟
عال الفأال الطالب ألسأاذب :ه ا واهلل يا بسأاذ موعف صعب وامأحاان رهياب
إليامن يوسف.
عسريا ،ولكنه ا أهاال بنجااح يوساف ،كاان
عال األسأاذ :بجل كان ابمأحان
ً

صوت الغري ة القوي يدعوب بن هيم هبا كام ىعا املربة بن هتم به ،ولكن صوت اإليامن

ف
ٱَّللَِإنف ُ
اهۥَ
م ضمريب كان بعو  ،لقد زجرها هب ب الكلامت الواعية حني عال{ :معفذَ ۖٓ ِ
ۡ
ف
ف
ۡ
زَٓ
بَأ ۡحسلَمثوا ََۖٓإِن ُهۥََّل َُيفل ُِِبَٱّيظُل ُِمونَ} [يوسف.]63 :
ِ

ولقد حاولت املربة مرة بخر بن متكر به وجتربب عىل عبول رغبأها اآلثماة بماام

ف ۡ ۡ ۡ
ف
ُّ
الَن َۡفسِاهِوَُ ۡ
الَمافَٓء ُام ُ
ارۦُۥَ
ٱست ۡعَّامَۖٓوّيائِلَّيامَيفع
سوهتا عائلة{ :وّيق ۡكَرُوۡت ُهۥَو
ُ ا
ف
ّييُ ۡسج ف
َٱّيصُغِ ِرۡضلَ} [يوسف.]36 :
َنَول ونفَ َمِل

وكان يوسف بني حمنأني :بن يمأحن م ىينه فيقع م الفاحشة واإلثم املباني ،بو
يمأحن م ى ياب وحريأه فيسجن ويكون من الصاغرين.
عال الطالب م هلفة :فامذا اخأار يوسف؟!
عال األسأاذ :لقد هداب منطق اإليامن بن يؤثر سالمة ىينه عىل سالمة ى ياب .فدعا

ف ۡ ۡ
َٱلس ۡ
ِج ُلَأح ُّ
ربه كام حدثنا القرآن عائ { :ز َب َ
بَإ ِ ف ىَم فِمفََ ۡك ُوون ٓ ۡ
ِرافَ
ِ
ِنَإِلاهَِِِۖإَوَّلَت ِ
ِ
ۡ
ُ
م َ
ع َِنَك ۡيك ُه فلَأ ۡص ُ
لَمِلَٱّيجُ ِهل ِنيَ} [يوسف.]33 :
بَإ ِ ۡل ِه فلَوأ
ِ

عال الطالب ألسأاذب :وماذا حدق ليوسف بعد ذلك؟
عال األسأاذ :اسأجاب له ربه فرصف عنه كيدهن ،وسلم له ىينه ال ي حارص
لما ،ولبث م السجن بضع سنني ،بيد بن
عليه ،بما ى ياب فلم تسلم ،فقد سجنوب ً
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لمة السجن مل تطفئ النور ال ي م علبه ،ومل تنسه ب ه مؤمن صاحب رسالة ،فظل
م السجن يدعو إىل توحيد اهلل ،وينفر رفقاءب م السجن من الوثنية املحرفة .وينأه
الفرصة ل لك كلام سنحت ،كام عال للفأيني الل ين سةبب م تةويل حلم بو تفساري

َٓ َ
ف
ُ
ف
بَإ ِ ِ َ
اِنَز ِ َ
ر يا ،فة بةمها بعض ما علمه اهلل من الغيب ثم عال{ :ذُّي ِ مافَمِمافَولم ِ
ف ۡ ُ ف
ۡ ُ ف
ٓ
ف ۡ
ُ
ف ُ
اعَمِلاةَءاناف ِء ٓ َ
َك ُ ِف ُرونََ07وَٱتبع
عَمِلةَق ۡومََّل َََُ َؤم ُِصونَنِٱَّللَِوهمَنِٱٓأۡلخِرة َِه ۡم َ
ترك
ٓ ُّ ۡ
ُۡ
ۡ
ف
ف
ۡ
ۡ
ۡ
ِالََشءَذ ُ
الَٱَّللَِ
ض
ِالَُ
م
َ
ِاك
ل
م
َِ
ٱَّلل
ن
َ
ك
َش
ِ
إِنَُٰهِيمَِإَوسحُقَوۡضعقوبَمفََكنَنلفَأنَن ِ
ِ
ۡ
ٞ
حِب َ
ۡ ُُ
ُ
ُ فلَأمَثَٱنلف ِ
ول ۡيصفَولَعَٱنلف ِ
ج ِلَءأ ۡز افبَ
َٱلسِا َۡ
فسَو ُ ِ
فسََّلَيو رونََ07يُص ِ ِ
فُ ۡ ُ ۡ
ُ
ُ
ِلَۡونِهِوَٓإ فَّلَٓأ ۡسمف ٓ اءَس فم َۡي ُت ُموهفَٓأ ُ
َٱّيق فه ُ
نت ۡمَ
فزََ02مفَت َۡع ُب ُكونَم
ُّمتف َ ِرقونَخ ِۡرَأ ِمَٱَّللَٱّيوُحِك
ِ
ف
ُ ۡ
ْ فٓ
ُۡ ۡ ف ف
ُٓ ُ
م ف
مَمفَٓأنزل ف ُ
ََّللَِأمرَيَّلَتَ َۡع ُب ُك ٓواَإَِّلَإَِففۦَُذُل ِكَ
َٱۡلُ ُمَإَِّل ِ َ
ِلَسلطُ ٍلَإ ِ ِن
َٱَّللَنِهفَم
وءانف
َ ُ ۡ
ۡ
ُ فلَأمَثَٱنلف ِ
فسََّلَي ۡعل ُمونَ} [يوسف.]20 - 31 :
ٱِّ
َِلَٱّيق َي ِ ُمَو ُ ِ

عال الطالب :وماذا كا ت عاعبة ه ا السجني املؤمن؟
ىائما للمؤمنني املأقني ،ه ب سانة اهلل ،ولان جتاد
عال األسأاذ :إن العاعبة يا بني ً
لسنة اهلل تبدي وب حتوي  ،لقاد احأااج القاوم إلياه احأيااج اهاهال إىل العاالم،
بدا من بن ي هبوا
واملريض إىل الطبيب ،واملالح الأائه إىل النجم اهلاىي ،فلم جيدوا ًّ
إليه صاغرين ،ويطلقوا رساحه ،وهو يةبال بن خيرج من السجن إب بعاد بن تظهار
براءة صفحأه بو  ...وخرج من الساجن قاي الا يل ،مرفاوع الاربس ،اصاع

ف ۡ
ف
ۡ
ۡ
ۡ ُ ُۡ
َٱل ۡ
اومَِّ ۡيصافَ
وِنَنِهِوَٓأ ۡستَل َِّۡ ُهَنلِ ف ِِسَُِۖل فمفََكم ُهۥَقفلَإِنك
اهبني{ :وقفلَٱلمل ِكَٱئت ِ
ُ ٓ ۡ
ۡ ۡ
ف
م ِنيَأم ٞ
ۡرضَإ َ َحفِيظَول ٞ
ِايمََ66وكاذُل ِكَم فصافَ
ٱجعل ِِن
ِنيََ62قفلَ
َلَعَخزائ ِ ِلَٱۡل ِ ِۖ ِ ِ
ۡ
ف ٓ
ُٓ ُ ُ ۡ
ُ
ُ
ُ ۡ
ُ
ض ُ
َِفَٱۡل ِ
ايعَأ ۡجارَ
ۡرضََتب فوأَمِصهفَح ۡيثَيوفءَن َِّ
يبَنِرَحتِصفَمالَنواف ُءَۖٓوَّلَن ِ
ِلُوسف ِ
ۡ
ٱل ُم ۡح ِسنِنيَ} [يوسف.]22 - 22 :

وبصبح سجني مرص باألمس ع ي ها اليوم ،واملأرصف م مالياهتا ومتوينها إبان
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بزمة و اعة اجأاحت مرص وما جاورها من األعطار.
وكان ه ا املنصب امأحا ًا آخر إليامن يوسف ،فإن اإل سان يمأحن بالنعمة كام
يمأحن باملصيبة.
عال الطالب :وكيف يمأحن بالنعمة وابمأحان إ ام هو ابأالء؟
ُۡ ُ

ف

ۡ ۡ

ۡ ا

َ
ِرَُ ِتص َة}؟ [األ بيااء:
ٱلَشَوٱَخ ِ
عال األسأاذ :بما سمعت عول اهلل ززز{ :ون َبلوكمَن ِ ِ

 ،]32إن بعض الناس عد يملك فسه عند الشدة فيصرب وب جي ع ،فإذا ؟؟؟ بالنعمة
بطر واسأكرب وركبه الغرور ،ولكن يوسف ال ي صار ع ي ً ا ،مل ؟؟؟ يوسف ال ي
سجينا.
كان
ً
إ ه ملك الد يا ولكنها مل متلكه ،وسيطر عىل خ ائن مرص ،ولكنهاا مل ؟؟؟ عاىل
علبه ،لقد كان إذا وضع بمامه الطعام بكل منه لقيامت تقيم األوى وب ؟؟؟ فلام سئل
عن ذلك عال :بخاف إذا ابعت بن ب سال جوع الفقراء!
ومرة بخر

هر إيامن يوسف الصديق حني متكان مان إخوتاه ألبياه بولئاك

براىوا بن يقألوب ليخلوا هلم وجه ببيهم ،ثم بلقوب م غيابة اهب ،ثم باعوب بخاس
ىراهم معدوىة ،وعرضوب لل ل والعبوىية.
لقد جاءوا مرص من فلسطني يطلبون املادى والا اى ،وعادر يوساف عاىل ؟؟؟

ۡ
ۡ ُ ُ ۡ ۡ ۡ ُ فُ ُ ۡ ُ
امَۖٓوهاوَ
َثۡضبَوليُمَٱلاومَۖٓيغفِارَٱَّللَّيَُ
منهم ،ولكنه عفا وغفر ،وعالَّ{ :لَت َِ
أ ۡزح ُم ف
َٱّيَٰ ُ َِحِنيَ} [يوسف.]16 :

وبعد بن متهدت ليوسف الوزارة والرئاسة ،وعارت عيناه بوصاول ببوياه ؟؟؟
تطلعت فسه الأواعة إىل ما هو بع من الاوزارة وببقاال مان امللاك  -إىل رضاوان

َ
بَق َۡكَءات ۡيت ِِنَ
تعاىل ،والسعاىة بلقائه م ىار اخللوى ،فأوجه إىل اهلل بدعائه املةثور{ :ز ِ
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ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ُّ ۡ
ف
فۡ
َ
ُ
ُ
ِ
َٱِّنيافَ
وَِف
َل
َو
نع
َأ
ۡرض
ٱۡل
َو
ت
و
م
ٱلس
َ
ِر
ط
ف
َُ
َ
َِث
ۡ
ف
ح
َٱۡل
ۡضل
و
ِ
ِ
مِلَٱل ُمل ِ
ِِ ِ
كَوولمت ِِنَمِلَتأ ِ ِ
ۡ ۡ
ف
ف ُ ۡ ا
ٱّيصُل ِ ِحنيَ} [يوسف.]707 :
وٱٓأۡلخِرةَِِۖتوُ ِِنَمسل ِمفَويۡل ِق ِِنَن ِ

ذلك يا بني موذج من امذج اإليامن القوي ،فيه بساوة للشاباب ،وعاربة ألويل
األلباب ،وحجة عىل اهاحدين ،وهد ورمحة لقوم يؤمنون.

***
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هل حنن مؤمنون؟
سةلني صاحبي وهو مسلم مثقف ،له إلامم باملعرفة الدينية ،فقال :هال ينااعض
عاصدا لفعله ،ولم ه ا السؤال؟
واعيا لكالمه،
ً
كالم العاعل فعله؟ علت :ب ،ما ىام ً
عال :ه ا السؤال مقدمة لسؤال آخر طالام بلح عىل فكري ،وحاولت بن بجد لاه
جوابًا ،ولعيل اآلن بجد عند اهواب الشام.
علت :وما سؤالك؟
عال :بليس القرآن كالم اهلل تعاىل؟
علت :بىل.
عال :بليس ما جيري م ه ا الوجوى فعل اهلل تعاىل؟
علت :بىل.
عال :فل َم ر الواعع م ه ا الوجوى يناعض املسطور م كأاب اهلل؟
علت :ه ا ب حيدق ،فرس يل ما تقول.
ًّ
ۡ ُ ۡ ۡ
ِراَٱل ُماؤ ِمص ِنيَ}
عال :حن قرب م القرآن عوله اهلل تعاىل{ :وَكنَحقافَول َۡيصافَن

[الروم ،]21 :وتقرب م صفحة الواعع بن املؤمنني خم ولون مسأضعفون ،وتقرب عولاه
ۡ

ۡ

ُ ۡ
ف
َّللَِٱّيعِا ف
اؤ ِمص ِنيَ} [املنااافقون ،]8 :و اار م الواعااع بن
اوِلِوَول ِلما
ازةَُوَل ِر ُسا َِ
ععع{ :و ِ َ

فُ ۡ
ۡ
ُ
ارۡضلَلَعَ
ف
ك
ِل
الََيعالَٱَّللَل
املؤمنني بذبء مساأعبدون ،و قارب عولاه تعااىل{ :وّي َ
ِ
ِ
ً
ۡ ۡ
يٗل} [النساء ،]727 :ولكننا نظر حولنا فنار للكاافرين بلاف سابيل
ٱل ُمؤ ِمص ِنيَس ِ َ
ف
ْ
ف ف
وسبي  ،وعرب آيات بخر مثل{ :إِنَٱَّللََُوُُ ُِعَو ِلَٱَِِلَءام ُص َٓوَا} [احلج{ ،]38 :ذُل ِكَ
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ف

ْ

ف

ۡ

ف
ٱَّللَم ۡوَلَٱَِِلَءام ُص َوا} [حممد{ ،]77 :وأنَٱ فَّللَمعَٱل ُم ۡؤ ِمص ِنيَ} [األ فاال ،]71 :إىل
نِأنَ

غري ذلك من اآليات  ...ومع ه ا جد القوة والسياىة واملجد من صايب الكفارة
وامللحدين ،والضعف والأخلف واهلوان من صيب املؤمنني! فام تفسري ذلك ،وما

تةويله؟
علت :إن تةويل ه ب اآليات ّبين غاية البيان ،إن كل ما ضمأه ه ب اآلياات مان

النرص والع ة والسياىة والأةييد اإلهلي إ ام ضمنأه للمؤمنني ،ومل تضمنه لكال مان
يدعون اإليامن ،ويأسمون بةسامء بهال اإلساالم ،فاملادار عاىل املساميات ب عاىل
األسامء ،والعربة باحلقائق ب بالدعاو .
عال صاحبي :بفهم من ه ا ب نا لسنا مؤمنني؟
علت :إذا كان اإليامن هو النطاق بالشاهاىتني ،واملحافظاة عاىل بعاض ااعائر
اإلسالم ،فنحن مؤمنون ،وإن كان اإليامن هاو الأحقاق باألوصااف الأاي ذكرهاا
القرآن للمؤمنني ،فبيننا وبني إيامن القرآن مراحل ومراحل.
إن املؤمنني ال ين تكفل اهلل هلم بالنرص واملعو ة والأةييد  -م آيات كأابه  -هلام
صفات ذكرها القرآن فسه ،جىل هبا عقائدهم وبعامهلم وبخالعهم ،الأي اسأحقوا
هبا تكريم اهلل تعاىل ىعوته وتسديدب ،وليس من اإل صاف بن ت كر ما وعاد اهلل باه
املؤمنني م القرآن ،ثم طلب تفسري املؤمنني من غري القرآن.
عال صاحبي :بىل ،واهلل ،فَبَ ِّين يل من هم املؤمنون م ظر القرآن؟

ف
ف ۡ ۡ
علت :اسأمع إىل ه ب اآليات النرية من كأاب ربك{ :إِنمفَٱل ُمؤم ُِصاونَٱَِِالَإِذاَ
فُ
عَقُلُو ُ ُه ۡمَِإَوذاَتُل ِي ۡ
َٱَّللَوجل ۡ
ُذكِر ف ُ
عَول ۡي ِه ۡمَءاي ُ ُت ُهۥَقاۡ ۡت َُه َۡمَإَِم ُ اصفَو ُ
لَعَز َ ِ ِه ۡمَيتولاونََ4
ِ
ُ
اَ
يمون ف
ُ ۡ ۡ ُ
فٱَِِلََُقِ ُ
َٱلَّل ُوةَوم فِمفَزق ۡقنُ ُه ۡمََُصفِ ُقونََ0أ ْو َٰٓ
لئِكَه ُمَٱل ُمؤمِصونَحقف} [األ فاال6 :
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ف
ۡ ۡ ۡ
ُ
َه ۡمَِفَصٗلتِه ۡمَ ُ ُ
وِعونََ[ }...املؤمنون.]6 ،7 :
 { ،]2ق َۡكَأُلِبَٱل ُمؤم ُِصونََ3ٱَِِلِ
ِ

ۡ
{وَٱل ۡ ُم ۡؤم ُِصونَوٱل ۡ ُم ۡؤمِنُ ُ
وفَوۡض ۡصه ۡ
عَب ۡع ُض ُه ۡمَأ ۡو ِلف ٓ ُءَب ۡعضََاأ ُم ُرونَناٱلۡم ۡع ُ
الَ
َو
ن
او
ر
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ ۡ ْ ُ ۡ ٞ
ۡ ُ
ف ۡ ۡ ُ
ٱل ُمص َِر} [الأوباة{ ،]17 :إِنمفَٱل ُمؤمِصونَإِخوةَُأصل ِحواَبانيَأخاوۡضُ َۡم} [احلجارات:
ف
ُ ف ۡ ۡ ُ ْ ُ ُ ْ
ف ۡ ۡ
ْ ف
{ ،]70إِنمفَٱل ُمؤ َِم ُصونَٱَِِلَءام ُصواَنِٱَّللَِوز ُس ِ
اكواَنِاأ ۡموُل ِ ِه ۡمَ
وِلِوَثامَلامََرتافنواَوجه
ف ُ
ُ ُ ف ُ
ف
ُ
نف ِ ۡ
اولَ
امَٱّيصُاكِقونَ} [احلجارات{ ،]72 :إِنمافََكنَق َۡ
يلَٱَّللَِأ ْو َٰٓلئِاكَه
وأ َ
س ِهم ِ
َِفَس ِ ِ
ُ
ُ ُ ْ
ُ ْ
ۡ ۡ
ف
ُ
وَل ۡحُمَن ۡيص ُه ۡمَأنَيقولواَس ِم ۡعصفَوأط ۡعصافَوأ ْو َٰٓلئِاكَ
ٱل ُمؤ ِمص ِنيَإِذاَۡ ُو ٓواَإِ ىَٱَّللَِوَز ُس َِ
وِلِ ِ
ۡ ۡ
ُه ُمَٱل ُمفل ُِحونَ} [النور.]27 :

اسأمع إىل ه ب اآليات وإىل غريها  -وما بكثرها م القرآن  -ثم ا ظار م واعاع
ه ا املئات من املاليني من املنأسبني لإلسالم ،فامذا تر ؟ هل تار  -برباك  -إب
عوما بضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ،بفئدهتم عن اهلل مشاغولة ،وصالأهم بااهلل
ً
ُۡ ُ

ۡ ُ

ُُ ۡ ٞ

ا

ُُ ُُ

ف

َّت} [احل
مقطوعة{ :ن َأسهمَنيصه ۡمَشكَِكَۡحسبه ۡمَۡجِيعفَوقلو ه ۡمَش َُ

ا ،]72 :اسأعلن

منكرا واملنكر معروفًاا،
فيهم املنكر ،واسأخفال املعروف ،بل صار فيهم املعروف
ً

بل بصبح فيهم من يةمر باملنكر ،ومن ينهال عن املعروف.

ثم ارجع البرص كرتني م ه ب املاليني السأامئة( ،)1فسرت بينها ماليني بفسادها
الغلو الطائفي ،وماليني بفسدها الأضاليل احلا يب ،ومالياني بفسادها ابساأبداى
السيايس ،وماليني بفسدها الغ و الفكري ،ومالياني ع هلاا ابساأعامر الشايوعي،
جهلها ابسأعامر الصليبي ،وماليني بخر ب هم م العري وب م النفري ،م
وماليني ّ

اِرَأ ۡحيافٓءَومافَي ۡو ُ
غفلة هم بهون ،وم غمارة سااهون{ :أ ۡماوُتَغ ۡ ُ
اع ُرونَيَفافنَ
ِۖ
ُي ۡبع ُثونَ} [النحل.]67 :
( )1كان ه ا هو تعداى املسلمني حني كأبت ه ب الكلمة ،بما اليوم فقد بربال عدىهم عىل املليار.
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عديما(:)1
هل تسأطيع بعد ذلك إب بن تقول ما عاله الشاعر ً

ما بكثر الناس ،بل ما بعلهماو! اهلل يعلااام ب مل بعااال فنااادا!
إ ألفاأح عيناي حاني بفأحهااا عىل كثاري ولكان ب بر بحادا!
عال صاحبي :صدعت م كال ماا ذكارت ،ولكان بلسانا بعارب إىل املاؤمنني
الصاىعني من اليهوى؟ فلامذا ا أرصوا ،ولامذا غلبنا(.)2
علت :إن اليهوى ا أرصوا بقدر ما اعأربوا بسنن اهلل م اخللق ،وابعأباار بسانن
اهلل ج ء مهم من اإليامن ،وعد ضيعناب حن ،وحفظوب هم ،لقد اساأيقظوا و مناا،
وتعلموا وجهلنا ،وجدوا وبلفنا ،وتعاو وا وباذلنا ،وبعدوا العدة للغد ،و ساينا
حن واجب اليوم .وب ل القوم العرق والادم ،ومل با ل حان غاري الادمع ،فاةي
الفريقني م ه ا املوعف بعرب إىل منطق اإليامن احلق؟
بحادا ،وب حتاايب
إن سنن اهلل م الرعي واهلبوط ،والنرصا واهل يماة ،ب تظلام
ً
هيوىيا ،ومن سلك طرياق اهل يماة
بحدا ،من بخ بةسباب النرص فر به ولو كان
ً
ًّ
بىركأه ولو كان إىل اإلسالم منأسبًا.
هل برضب لك مث باملسلمني م معركة بحد؟ لقد غلطوا غلطة ىفعوا ثمنهاا
اهيدا ،فيهم مح ة عم الرسول صصص ،ومصعب بن عمري ،وسعد بن الربياع،
سبعني
ً
وب س بن النرض ،وغريهم من املؤمنني األبطال ،ومل يغن عنهم بن عائدهم رسول اهلل
صصص ،وبن بعداءهم عباى األوثان ...

عيل اخل اعي» ،حتقيق :عبد الكريم األارت.
( )1مها لدعبل اخل اعي ،ا ظر« :اعر ىعبل بن ّ
( )2م سنة (1101م) فقد كأبت ه ب الكلمة عبل حرب ( )6ح يران «يو ياو» (1152م) بسانني
طويلة.
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ٓ
ۡ ُ
وسجل ذلك القرآن ،وهو احلكم العدل ،عىل املسلمني ،فقال{ :أول فمفَأ ُب َتُمَ
ُ ۡ ف ف ُ َُ
 ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ ۡ ٞفُ ُ ُ ۡ
ُ
لَ ُهاوَم ۡ
َُكَ
َلَع
َٱَّلل
ن
إ
َ
م
ِاُ
س
نف
َِأ
ك
ِصا
و
َ
ِال
َ
ُّم َِّيبةَقكَأصبتمَمِثليهفَقلتمَي َهذاَۖٓق
و
ِ
ِ
ۡ
َِر} [آل عمران.]722 :
َشءَقك َٞ

ثم علت لصاحبي :هل تريد بن بزيد إيضا ًحا؟

ف
ْ
ْ ُ ُ ْ ۡ ُ
اعرب معي ه ب اآليات الكريمةَٰٓ { :
يأ ُّيهفَٱَِِالََءام ُصاواَخاذواَحِاذزك ۡمَُاٱن ِف ُرواَ
ٱستَّ ۡع ُت َ
ِيعف} [النساء{ ،]17 :وأو ُِّكواَْل ُه ف
ُثبفتَأوَٱنف ُرواَْۡج ا
مَمفَ ۡ
اوةَوم َ
مَمِلَقُ ف
ِالَزِ اف ِ َ
ٍ ِ ِ
ف
ُ ْٓ
ۡ ُ
ف
ُف ُ
م َۡم} [األ فاالَٰٓ { ،]20 :
يأ ُّيهافَٱَِِالَءَامصاواَإِذاَ
ٱَخ ۡي ِلَت َۡره ُِبونَنِهِوَو ُك فوَٱَّللَِوواكو
ا ف ف ُ ُۡ
ُ ْ ف
ا ُُۡ ْ ۡ ُ ْ ف
ُ
ٱَّللَوز ُس ُ
اوِلۥَوَّلَ
ِراَّيعلُ ۡمَتفل ُِحونََ26وأطِيعواَ
ّيقِيت ۡمَُ ِئةََُٱث تواَوٱذك ُرواَٱَّللَكث ِ
ُ ْ ۡ ُ ْ ۡ
ف
ُ ُ ۡ ۡ ُ ْٓ ف ف
بۡضلَ} [األ فال.]22 ،22 :
تنُزوواَفتفولواَوتذهبَزِۡضحُمَۖٓوٱص ِب َوَاَإِنَٱَّللَمعَٱّيص ُ ِ ِ

هل علمنا هب ب اآليات؟ إ نا مل ةخ حا ر ا ،بال بخا ا عاىل غارة ،وفوجئناا
بمخططات الصهيو ية العاملية تواجهنا ،و حن م غفلة من بمر اا  ...ومل عاد ماا
اسأطعنا من عوة ،إب ما اارتينا من بسلحة فاسدة ،ترتد إىل الضارب عبل بن تأجاه
إىل املرضوب  ...وهك ا غفلنا عن بسلحأنا وبمأعأنا فاملوا علينا ميلة واحدة ،كاام
ذكر القرآن الكريم(.)1
كثاريا  -بال وب
ولام لقينا عدو ا مل ثبت كام بمر اهلل ال ين آمنوا ،ومل ا كر اهلل
ً

علي  -ومل طع اهلل ورسوله ،بل ذهبنا رفه عن اهنوى بالغنااء الامجان ،والارعص
اخلليع ،ومل ح ر ما هنال اهلل عنه من الأنازع ،ففشلنا ،وذهبت رحينا.
فكيف بعد ذلك ضع ب فسنا م عداى املؤمنني ال ين عنااهم القارآن؟ وكياف
ُ
ُ
( )1إاارة إىل عوله تعاىل م سورة النساء{ :و فَۡ فٱَِِلَمف ُرواَْل ۡوَت ۡغ ُفلُاونَع ۡ
الَأ ۡسال ِحت ُِ ۡمَوأ ۡمت ِعات ُِ ۡمَ
ُ
ۡ ُ ف ا
مَم ۡيلةَوُحِكاَة} [النساء.]142 :
في ِميلونََوليُ
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نأظر ما وعد اهلل ،ومل ف بام رشط اهلل؟!
إ ه ملجون منا بن طلب رص اهلل و حان مل نرصا اهلل ،وبن طلاب مناه جا اء
املؤمنني ،وب طلب من ب فسنا بوصاف املؤمنني؟ إن علينا بن صدق اهلل فيصدعنا
منهجاا،
اهلل ،بعني بن كون مؤمنني ح ًّقاا ،ارىض بااهلل وحادب ربًّاا ،وباإلساالم
ً
إماما ،وبن ربب مان العبوىياة لغاري اهلل م كال يشء :م
وبالرسول عدوةً ،وبالقرآن ً
عقائد ا ،م بخالعنا وسلوكنا ،م ت يعنا و ظم حياتنا.
هب ا اإليامن وحدب ظفر بالسعاىة والنرص والع ة الأاي كأبهاا اهلل للماؤمنني م
الد يا ،فض عن رضاب ومثوبأه م اآلخرة.
عال صاحبي :صدعت لعمر احلق ،ولكن بب يوجد مؤمنون صاحلون؟
علت :بىل ،وب جتأمع ه ب األمة عىل ضاللة ،ولكنهم عليال ،وهام ماع علاأهم
مبعثرون كاحلبات املأنااثرة مل ينأظمهاا عقاد ،وكثاري مانهم بىركاه الياةس مان
اإلصالح ،فةلقال السالح ،وتر امليدان للغا و الفكاري الكاافر الفااجر الامكار،
وبعضهم اكأفال بالعويل والنواح ،والبكاء عىل األطالل ،وابساأغراق م احلوعلاة
إجيابياا ،وبعضاهم وهناوا لاام
وابسرتجاع ،ىون بن يقدموا ايئًا جاا ًّىا بو عما
ًّ

بصاهبم م سبيل اهلل ،وضعفوا واسأكا وا ،وبعضهم  ...وبعضهم ...
عال صاحبي :وما احلل إذن؟
علت :احلل عند هؤبء املؤمنني الصاحلني.

احلال بن يأنااى هاؤبء باالعوىة إىل اإلساالم الصاحيح ،عقيادة ،ورشيعااة،
وبخالعًا ،وي كروا ب لك عومهم ،مب ين ومن رين ،فباإلسالم وحدب ينأرصاون
ويسوىون به وحدهتم وعوهتم ،وفيه  -ىون غريب  -ع الد يا وساعاىة اآلخارة ...
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وبن يوحد هؤبء جهوىهم لأحرير بمأهم من اهموى القديم ،والأحلال اهدياد،
ومقنعا بحيا ًا  ...وبن يكون هؤبء الغيورون
حينا،
سافرا ً
ً
والكفر ال احف عليهمً ،
عىل علم بطبيعة عرصهم ،ومأطلبات زماهنم ،وبحوال أمعهم ،وما يأنازعه مان

تيااارات ،ومااا يكأنفااه ماان مشااكالت ،فيواجهوهااا بمنطااق العلااامء الدارسااني
املأخصصني ،ب بعقلية املقلدين بو املهارجني  ...وبن يأسالحوا بالصارب واليقاني
ملقاومة تلك املوجة الامىية الطاغية الأي اكأسحت ىيار املسلمني ،وغ ت عقاوهلم
وعلوهبم بصورة مف عة ،حأال سامها إسالمي كبري(« :)1رىة وب ببا بكر هلا».
فإذا صربوا عىل حر املعركة بينهم وبني الباطل ،وبيقنوا بصدق ماا معهام مان
آيات اهلل ،وآثروا اهلل ورسوله واههاى م سبيله عىل كل ما حيرص الناس عليه مان
بهل وعشرية ومال ووطن ،اساأحقوا بن جيعلهام اهلل بئماة ،وجيعلهام الاوارثني،

ُ ْ
ا
ۡ ۡ
واَ
ويمكن هلم م األرض ،كام عال تعاىل{ :وجعَلصفَمِص ُه ۡمَأئ ِ فمةَي ۡه ُكونَنِأ ۡم ِرنفَل فمفَصب َۖٓ
ُ ْ
وَكنواَأَِبيُتِصفََُوق ُِصونَ} [السجدة.]62 :

عال صاحبي :فإذا بىل هؤبء املؤمنون الصاحلون عن القيام هب ا الواجب ،مااذا
يكون املصري؟
علت :إ ه مصري خموف مرعب ،حدىت معامله آية مان كأااب اهلل وتركأاه آياة
بخر هو مرهوبًا ،لأ هب النفس م تصورب كل م هب ،بما اآلية األوىل فهاي
ف
ۡا
ُ ُْ َۡ ُ
ُ ۡمَوذانًفَأ ِل امفَوي ۡست ۡبك ِۡلَق ۡو ًمفَغ ِۡر ُك ۡمَوَّلَت ُ ُّ
ِوۦَُش َفوَ
عوله تعاىل{ :إَِّلَتصفِرواَيعذَِن
َُ

وٱ ف ُ
َّلل ُ
ََشءَقكَِرَ} [الأوبة.]31 :
َُك َۡ
َلَع ِ

ُ ۡ
ُٓ ُ
ُٓ ُ
الَإِنََكنَءاناف م ۡمَوي ۡبصاف م ۡمَ
وبما اآلية الثا ية فهاي عولاه جال ااة ه{ :ق َ

عيل احلسني الندوي ححح.
( )1هو العالمة املريب ال اهد القدوة السيد ببو احلسن ّ
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ۡ ۡ
ُ ۡ ٞ
ُ ُ
ُ
ۡ ُ ُ
َتو ۡ
اونَكسافۡهفَ
ِإَوخوُنُ ۡمَوأ ۡقو ُ ُجُ ۡمَوووِِرتُ ۡمَوأ ۡماوُلَٱُرف ُت ُموهافَوَت ِجارَةَ
ْ
ف
ُ ُ ۡ ۡ ٓ ف ۡ ُ
ُ َ
َِفَس ِيلِهِوَفر ف َُّواَح ف ُ
مَمِلَٱَّللَِوز ُس ِ
اَّتَ
ُلَت َرضونهفَأحبَإِل
وَمس ِ
جهفۡ ِ
وِلِوَو ِ
ُۡ
ۡ
َّللَنأ َۡمرۦ ِوَو ف ُ
ۡ فُ
ٱَّللََّلَي ۡه ِك َٱّيق ۡومَٱّيَٰ ِسقِنيَ} [الأوبة.]62 :
َأ َِتَٱ ِ ِ و

***
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طريق  ...ال طريق غريه
عال يل صاحبي وعد بخ منه اليةس والغضب كل مةخ  :ما بالنا أعثر و أخبط
وب نجو من هوة إب لنسقط م مثلها بو بعمق منها؟ لقد كدت بحسب الضاعف
بعراضا طارئة علينا ،وكدت بك ب ماا
والأخلف واب حطاط بوصافًا ذاتية لنا ،ب
ً
عربته وسمعأه عن تارخينا املجيد ،و د ا الأليد  ...فام لنا كالثور م الساعية ،يلاف
ويدور واملكان ال ي ا أهال إليه هو ال ي ابأدب منه؟
علت :بتدري ما رس ذلك يا صاحبي؟ رس ذلك :ب نا عاالج األماراض اخلبيثاة
باملسكنات الوعأية ،ب بةىويأها الناجعة؛ وهل ا عالج مشكلة بخلق بخر  ،و ساد
بابًا من ال

لنفأح بابني بو بكثر ،عالج مشكلة ابعأصااى عاىل حسااب مشاكلة

األخالق ،وهنأم بالرعي الامىي عىل حساب الرعي الروحاي ،عمال للأحارر مان
الكألة الغربية فنقع فريسة للكألة ال عية ،حاول اللحاق بالغرب ،فنةخ منه ماا
ينفع وما يرض ،وما حيب وما يكرب ،وما حيمد وما يعاب ،ومل فرق بني ما يصلح لنا
آبما ىاخلية
وما ب يصلح ،وما ينبغي وما ب ينبغي ،اسني بن الغرب فسه يشكو ً
عاسية ،تكاى ت هق روحه ،ويعا مشكالت إ سا ية تكاى تدمر عليه حضارته وتة
عليها من القواعد .إ نا فيام دعيه من هنضأنا وإصالحنا بابه بال ي يأداو من ىاء
وعديما عال الشاعر:
بداء ،بو بال ي يقيض الديون القديمة بديون جديدة،
ً

غرما عىل غارم
إذا ما
عضايت َّ
َ
الادين بالادين مل عضاء ولكن كان ً

يكاااااااااااااااااااااان
وعال آخر:

إذا اسأشاافيت ماان ىاء بااداء فاعأاال مااا بعلااك مااا ااافاكا
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عال صاحبي :وما العالج إذن وه ب حالنا؟
علت :العالج يا صاحبي بن هنأدي إىل حقيقة ب فسانا ،بن حادى اخصايأنا،
و عرف من حن م ه ا الوجوى ،ما رسالأنا ،وماذا ريد بن كون؟ فاإن برى اا بن
كون مسلمني عاملنا الناس عىل ه ا األساس ،وطلبناا الادواء لادائنا مان طاب
اإلسالم وعالجه ،وإن مل رى بن كون مسلمني ،بعلنا ذلاك م رصاحاة ،وحادى ا
بيضا.
موعفنا من ب فسنا ومن غري ا عىل ه ا األساس ً
عال صاحبي :وهل ملك إب بن كون مسلمني؟ إن اإلسالم هو ىيننا وب اك،
ولقد ولد ا مسلمني وعشنا مسلمني وسنحيا مسلمني ،و موت مسلمني{ ،ومالَ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
َٱۡل ۡسل ُ ِمَۡ اَِصفَُللَ ُي َقبلَم ِۡص َُه} [آل عمران.]82 :
َ َتغِ َغِر ِ

رسميا لبعض ىولناا
وىينا
ىينا لنا كةفراىً ،
علت :إن مصيبأنا ب نا عم اإلسالم ً
ًّ

تنص عليه ىساتريها ،ومع ه ا ب ريد بن كون مسلمني.

إ نا مسلمون بةسامئنا ،بشهاىات ميالى ا ،وبعض الشعائر الأاي تاربط بعضانا
بدينااه ،حاان مساالمون «رسااميون» بو «جغرافيااون» بحكاام وجوى ااا م برض
اإلسالم ،ولكن الواعع بن حياتنا ليست إسالمية ،بل هي خليط غري مأجا س مان
اإلسالم والامىية والوثنية ،والأبعية الفكرية والروحية.
عال صاحبي :وماذا يطلب منا لكي كون مسلمني ح ًّقا؟
علت :إذا عرفنا ما هو اإلسالم عرفنا ماذا ينقصنا لنكون مسلمني.
اإلسالم  -إن كان ب بد من تقسيم تعاليمه  -اعب بربع:
 - 1اعبة العقائد :من إيامن باهلل ومالئكأه وكأبه ورسله واليوم اآلخر.
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 - 2اعبة العباىات :من صالة وزكاة وحج وتالوة وىعاء واسأغفار.
 - 3اعبة األخالق والقيم :من العفاف واإلحصان ،والعدل واإلحسان ،والرب
والرمحة ،والصادق واألما اة ،واحليااء والوفااء ،والشاجاعة والساخاء ،واألمار
باملعروف والنهي عن املنكر ،والأعاون عىل الرب والأقو  ،والأوا

باحلق والصرب،

وإيأاء الامل عىل حبه ذوي القربال واليأامال واملسااكني وابان السابيل ،والصارب م
البةساء والرضاء وحني البةس ،إىل آخر ما بفاض فيه الكأاب والسنة ،مان بخاالق
اإلسالم ،واعب اإليامن ،ومقامات اإلحسان.
 - 0اعبة النظم وال ائع :الأي عام عليها الفقه اإلساالمي ،وفصال العالئاق
وبرسا ومجاعات وىو .
القا و ية بني الناس بعضهم وبعض بفرا ًىا
ً
فخرب  -بربك  -هل راعينا تعاليم اإلسالم م ه ب الشعب األربع ،و فا اها
وبعمنا عليها حياتنا؟
عال صاحبي :حن ةخ منها و دع.
وكثريا ماا ةخا
علت :إن ال ي دعه و رتكه بضعاف ال ي ةخ ب و عمل به،
ً
القشور و دع اللباب ،وما ةخ الصورة و دع احلقيقة ،ولعمري ماذا يبقال لنا من
إسالمنا إذا كنا سأورى األفكار والقايم ،و ساأورى اآلىاب والأقالياد ،و ساأورى
األ ظمة والقوا ني ،لأحل حمل بفكار ا وعقائد ا وآىابنا و ظمنا؟
ىائما بن اإلسالم بخري.
عال صاحبي :ولكننا سمع ً
علت :عم هو بخري م فوس مجاهري املسلمني وبكثريأهم الساحقة؛ أل ه جا ء
بصيل من كياهنم العقيل والنفيس واحلضاري ،وهم يوعنون بن ب عيام هلام بدو اه،
وب ع ة هلم بغريب ،وب سعاىة م الد يا واآلخرة إب بابسأمسا بعروتاه الاوثقال،
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وتعاليمه املثىل.
مهجاورا ،و با وب وراء
عال صااحبي :فكياف إذن ا رصافوا عناه ،وابا وب
ً

هورهم كةهنم ب يعلمون؟؟

عرسا ،وع ل عن توجياه اأمعهم
علت :احلق بن اإلسالم حي عن حياة بهله ً
كر ًها ،بال إراىة وب اخأيار منهم ،وإ ام فرض ذلك عليهم عدو ىخيل ماكر خبيث.
عال صاحبي :ولكن ه ا العدو واملسأعمر اللئيم عد محل عصاب ورحل عن ىيار
اإلسالم.
علت :إ ام رحلت جيواه وعساكرب ،بماا آثاارب وخملفاتاه الفكرياة والنفساية
والأ يعية وابجأامعية ،فال زالت عائمة سامقة تأحد ىين املسلمني ورشيعأهم،
وب زال ربائبه وتالمي ب ال ين رضعوا من لبان ثقافأه ،وغا وا مان موائاد فكارب،
وربوا م بحضان مدارسه ،وحتت سالطان ىعاتاه ومب ايه ب زالاوا منأ اين م
ىيار ا ،بل هم القابضون عىل بزمة الأوجيه والقياىة الفكرية والسياساية واإلىارياة
حأال مل يعد ُيسأفأال الدين إب م مساائل الوضاوء والصاالة ،بو عضاايا الرضااع
والطالق و حوها  ...بما سياسة احلكم ،و ظاام ابعأصااى وابجاأامع ،ومنااهج
الرتبية والأثقيف ،وائون الدسأور والقوا ني ،فليس لإلسالم بن يفأال فيها ،إب بن
يؤيد ويبار ويدعو للمسئولني بالنرص املبني  ...وبكثر من ذلك بن األفكار الامىية
املسأورىة تعمل جاهدة لأطارى عقيدة «ب إله إب اهلل» من ضامئر املسلمني ،وتطاارى
آثارها م حياهتم.
عال صاحبي :وما الطريق؟
علت :العمل الدائب بأجرى وإخالص للعوىة باملسلمني إىل الصحيح ،اإلسالم
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كله :عقيدة ورشيعة ،وبخالعًا وحضارة كاملة مأمي ة.
ذلك هو الطريق وب طريق غريب.
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اإلسالم  ...دعوة إىل العلم والتقدم
م العامل اإلسالمي اليوم صيحات تأجاوب بصدا ها من املحايط إىل املحايط،
بعيادا
خالصا من الشوائب ،ساملًا من ال وائد،
تناىي بالعوىة إىل اإلسالم ،اإلسالم
ً
ً
عن الغلو والأقصري ،تناىي ه ب الصيحات باإلسالم وحدب بال رشكاة ،واإلساالم
كله بال جت ئة :عقيدة روحها الأوحيد ،وعباىة روحها اإلخالص ،وبخالعًا روحها
اخلري ،ورشيعة روحها العدل ،وحضارة روحها الأوازن.
حقدا؛
ومن الناس من إذا سمع ه ب الصيحات يغيل صدرب غي ًظا ،ويأفجر علبه ً
أل ه يكرب اإلسالم بن يسوى ،ويكرب ألمأه بن تقوى ،ويكرب ملجادب بن يعاوى ،فهاو
عدو لإلسالم ،اعم عىل بهله ،ب يرسب بن تقو بمأه من ضاعف ،بو تانهض مان
عثرة ،بو جتأمع من اأات.
وه ا الصنف ب حديث لنا اآلن معاه ،فإ اه ب يرضايه يشء إب ىماار اإلساالم
وبهله ،وما بصدق ما عال معاوية :بسأطيع ان بر ،كل الناس إب احلاسد ،فإ ه ب
يرضيه إب زوال عمأي.
وعال الشاعر:

كل العداوات عد ترجال إماطأها إب عداوة من عاىا من حساد!

ف ُّ ف
ۡ
ُ ْ ۡ ۡ
ابَوَّلَ
ه
َأ
ِل
م
َ
وا
ر
ف
َم
َِل
ٱِ
وصدق اهلل إذ عال م مثل هؤبء{ :مفََوَۡ
الَٱّي ِ ُ ِ
ِ
ۡ ُ َ ۡ ۡ َ فَ ُ
نَي ف
ٱل ۡ ُم َۡشك ِنيَأ ُ
ُ َۡم} [البقرة.]702 :
ِلَز
م
َ
َ
ِر
َخ
ِل
مَم
ُ
ي
ل
َو
ل
ي
ِ
ِ

وهنا صنف آخر ،ب حيقدون عىل اإلسالم وب يكرهون بهله ،ولكنهم خيافون
من عدوة اإلسالم ،وكلام سمعوا الأناىي بالرجوع إليه ،توجست صدورهم خيفة،
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بل ارتعدت فرائصهم رعبًا؛ ألن رءوساهم محلات عان اإلساالم فكارة خاطئاة،

صنعها اههل ،وضاخمها الاوهم ،وزينهاا اهلاو  ،فكارة ورثوهاا عان عصاور
الأخلف ،وعهوى اب حطاط ،صورت هلم اإلسالم جربية م العقيدة ،وااكلية م

العباىة ،وسلبية م األخالق ،ومجو ًىا م الفكر ،وركو ًىا م احلياة ،فهو هب ا يعارض
العلم ،ويقعد عن العمل ،ويعوق الأقدم ،ويارفض ابجأهااى ،ويقأال اببأكاار،
وخيدر الشعوب!
الذين حيقدون على اإلسالم:
يقول بعض هؤبء برصيح العبارة :بتريدو نا بن وعف عجلة «الأطور» لنجمد
م مكا نا؟ وبن وعف عطار «الأقدم» لنرجع القهقري؟
بتريدو نا بن عوى إىل السلبية الأي تدع األمور جتري إىل بعنأها ،وتضاع عابء
كل ا حراف بو فساى عىل كاهل القدر؟ وتقيض عىل كل مقاومة للطغيان والطغااة
حتت عنوان الرضا والصرب عىل البالء؟ وتشيع م الناس عبارات منومة خمدرة مثل:
ىع امللك للاملك ،واتر اخللق للخلق! بو :اهلل بعام العباى فيام براى؟!
بتريدو نا بن تعاوىوا بناا إىل عصاور تار الساالطني ال اهلل م األرض ،إن
بحسنوا فلهم منا الشكر ،وإن بساءوا فعلينا الصرب ،وليس من حقنا بن قول هلام:
«ل َم» بو «ب».
بتريدو نا و حن م بداية القرن احلاىي والع ين بن رتاجع إىل القارن الساابع
من امليالى؟
وبعبارة بخر  :بتريدو نا بن عوى إىل الوراء بربعة ع

عر ًا من ال مان؟!

بتريدو نا بن دع عرص ال رة ،و«الكمبيوتر» وغ و الفضاء والصعوى إىل القمر
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لنرجع إىل عرص اهمل سفينة الصحراء؟!
ال اتهام بغري برهان:
وي َهون باه ،وماع
والعجيب بن يقول ه ا الكالم عوم يلبسون رىاء «العلمية» ُ
ه ا يسمحون أل فسهم بن يساأخدموا األسااليب «اخلطابياة» بو «اإل شاائية» م
مقامات ب تغني فيها ىعو بال بينة ،وب اهتام بغري برهان .إن القضاايا الكبارية ب
يفيد فيها إب القواطع ،وب تغني فيها الظنون فإن الظن ب يغني من احلق اي ًئا.
ومما ب جيهله عاعل بن ال مان  -كاملكان  -وعاء لألحداق ،بي لعمال اإل ساان
رشا ،صوابًا بم خطة ،فال مان م ذاته ب يوصف بخريية وب رشياة
خريا كان بم ًّ
فيهً ،
إب من باب املجاز ،كام يقول علامء البالغة ،حني ي كر املحل ويراى ُّ
احلال فيه.

ومن هنا ينبغي بب يكون اهأاممنا باملفاضلة بني زمان ماض وزماان حاارض ،بو
مسأقبل ،إ ام يكون تركي ا عىل ماذا كان م الام ،،وما هو كائن م الياوم ،ومااذا
عسال بن يكون م الغد.
وبحب بن ب كد هنا حقيقة هي بوضح من الشمس م رابعة النهاار ،وهاي بن
ماضيا ،كام ،الفراعنة م مرص ،بو الفينيقيني م سوريا ،بو البابليني
اإلسالم ليس
ً

م العراق ،إن اإلسالم هو الام ،،وهو احلاارض ،وهاو املساأقبل ،إ اه كلماة اهلل

الباعية ،ومنهجه اخلالد ،و ورب املأجدى للب  ،إ ه ور كنور الشمس ،يظهر كل يوم
جديدا ،ولكنه يرضب م القدم إىل غور بعيد.
ً
بما مفهوم املسلمني هل ا اإلسالم القديم اهديد ،وتطبيقاهتم له خاالل القارون
فنحن ةخ منها و دع ،وف ًقا للمعايري املوضوعية الأي هدا ا إليها كأاب اهلل وسنة
رسوله ،فنحن نأقي من ه ا الرتاق العريض الرحيب بفضل ما فيه ،و قأبس منه
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ما ينفعنا م ترايد مسريتنا ،و دع منه ما ر ب ه بخطة احلق ،بو جار عن الرصاط،
إذ لسنا مل مني باتباع بحد غري رسول اهلل صصص ال ي ضمن اهلل له العصمة فيام يبلاغ
عنه ،وكل واحد بعد ذلك يؤخ منه ويرى عليه ،كائ ًنا من كان.
الذين يتلمسون للرباء العيب:
ومن هنا ب جيوز لعاعل منصف بن يبحث م تراثنا عن بسوب ما فياه ثام يقاول:
بتريدو نا بن رجع إىل ه ا؟
يوما :بتريدو نا بن عوى إىل عهد األمري ال ي عال :من عال يل :اتق
عال يل بعضهم ً
اهلل ،رضبت عنقه؟!
علت :بل إىل عهد اخلليفة ال ي عال :ب خري فيكم إذا مل تقولوها ،وب خاري فيناا
إذا مل سمعها!
إيل عياوب فيسا
امرءا بهد َّ
دعو إىل عهد عمر ال ي عال عىل املنرب :رحم اهلل ً
م اعوجا ًجا فيقومني.
 ...وعال عىل املأل :من رب منكم َّ
وإىل عهد اخلليفة الا ي عاال مان عبلاه :إن بحسانت فاةعينو  ،وإن بساةت
فقومو  ،بطيعو ما بطعت اهلل فيكم ،فإن عصيأه فال طاعة يل عليكم!
وعال آخر :بتريدو نا بن عوى إىل عهد احلجاج ال ي هدى الناس بالسوط يلهب
الظهور ،وبالسيف يقطع األعناق ،حني عال م خطبأه الشهرية :واهلل ،ألرضبانكم
رضب غرائااب اإلباال  ...وإ ألر رءو ًسااا عااد بينعاات وحااان عطافهااا ،وإ
لصاحبها!
ومن من ىعاة احلل اإلسالمي يؤيد طغيان احلجاج بو يبار عوىة مثلاه،
علتَ :
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وهم مل ي وعوا الصاب والعلقم إب من الطغااة واهباارين مان «حجااجي» ها ا
العرص؟! وإن كان احلجاج برشف من هؤبء خصومة ،وب بل سرية بيقني!
ولامذا ب قول :إ نا ريد العوىة إىل عهد عمر بن عبد الع ي الا ي عاال للنااس
عندما ويل اخلالفة :إ ام ب ا واحد منكم ،غري بن اهلل جعلني بثقلكم مح !
حماميا عن
والواعع ب نا وجد ا من ىعاة «العلام ية» ،و«الأقدمية» من صب فسه ً

جربوت احلجاج ،وصب جام سخطه عىل عمر بن عبد الع ي  ،ال ي اعأاربب بئماة
اإلسالم خامس الراادين!
احلل اإلسالمي  ...ندعو إىل حوار علمي:
إ نا دعو هؤبء املرتابني م احلل اإلسالمي ،املأوجسني خيفاة مان العاوىة إىل
اإلسالم ،دعوهم إىل حوار علمي هاىف هاىا ،حوار بينناا وبيانهم ،بعناي ب اه
حوار بني طرفني لكل منهام حقه م الأعبري عن فسه ،والدفاع عان وجهاة ظارب،
حوارا من طرف واحد ،كال ي ىعا إلياه بعضاهم عاىل صافحات إحاد
وليس
ً

الصحف الكرب  ،م بعض البلدان العربياة ،حاول تطبياق ال ايعة اإلساالمية،
فصالوا وجالوا كام يشاءون ،ىون بن يؤذن لألعالم املعارضة بن تكأب ،إب م إطار
حمدوى ،ولنوع معني من الناس ،فليت ااعري ماا عيماة مباارزة ب يسامح فيهاا
للخصم بالن ول إىل امليدان؟ وما معنال سباق يعدو فيه جواى واحد؟!
لن صنع كام صنعوا ،بل ناىهيم بملء بفواهنا بن تعالوا إىل كلماة ساواء بينناا
بعيدا عن الأعصب للقديم بو الأعبد
وبينكم ،تعالوا بحث بح ًثا
موضوعيا منص ًفاً ،
ًّ

للجديد.

تعالوا حلل مضمون الدعوة إىل اإلسالم :ماا هاو؟ وماا فحاواب؟ بهاو عاوىة
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باإل سا ية إىل الوراء؟ بم ا طالعة هبا إىل األمام؟ بهو ىعوة إىل اههال والأخلاف بم
ىعوة إىل العلم والأقدم؟
إن كل من عرف اإلسالم عرف ب ه ىين العلم واحلضارة ،وكل من عرب القارآن

َُ
ۡ ۡ
ُ
ب} [آل عمران ،]710 :وآيااتَّ { :ي ِق ۡ
اومَي َۡعقِلاونَ}
ۡل ْو َِلَٱۡلَّيُِ َِ
بيقن ب ه خطابَ ِ { :
َ
ف
[النحل ،]76 :وهد ّ{ :ي ِق ۡومَيتف ُرونَ} [الرعد ،]3 :وبن املؤمنني هم «بولو النهاال»
ۡ ُ
ف ۡ ُ
و«العلم» ،والكفار به عوم {َّلَيفقهاونَ} [األ فاال ،]22 :و{َّلَي َعقِلاونَ} [البقارة:
ۡ ُ ف
ً
ُّ
ۡ ۡ
ۡ ُ
يٗل} [الفرعان.]22 :
ۡلنع ُ ِمَنلَه ۡمَأضلَس ِ َ
نَه ۡمَإَِّلَكٱ َ
{ ،]710إ ِ َ

ليس م العامل ىين كاإلسالم بوىع اهلل فيه من السعة واملرو ة ،وبساباب القاوة،
وعنارص اخللوى ،ما تصلح به احلياة ،ويرعال هبدايأه اإل سان م كل زماان ومكاان،
عىل الرغم من تطور املجأمعات ،وتقلب األحداق ،وتغري املعارف واألفكار.
ذلك بن ال ي رشع ه ا الدين هو خالق ه ا اإل سان ،فمن املحال بن ي ع ه ا
اخلالق من الدين ما يعوق اإل سان عن احلركة والأحرر والرتعي ،إب بن يكون ها ا
اخلالق عىل غري علم بام يسوى ه ا الكون من عوا ني ،وما حيكم فطرة ها ا اإل ساان
من سنن ،بو يكون عىل علم ب لك ،ولكنه ب يريد لإل سان الرعي والأقدم واخلاري.
ۡ

ۡ

ۡ

ِيم} [يوسف ،83 :و{ ،]700ٱّي ُّ
وتعاىل اهلل{ :ٱّيعل ُ
ب ف
ِيم} [الطور ،]68 :عن
َٱلرح َُ
ِيمَٱۡل َُ

ه ا وذا .
الدين احلق ليس ضد التطور:
إن الدين احلق ب يمكن بن يقف ضد الأطور النافع ،وإذا كان الأاريخ عد سجل
تعد ىيان اهلل
عىل بعض األىيان ورجاهلا وعوفها م وجه ه ا الأطور؛ ف لك ألهنا مل ُ
احلق ،بل حرفت وبدلت ،وفقدت بصالأها وسموها ،وكا ت بىيا ًا موعوتاة ،فلام
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يأكفل اهلل بحفظها.
وببرز مثل ل لك :املسيحية م الغرب ،فقد وعفت الكنيسة هنا تؤياد اههال
ضد العلم ،واخلرافة ضد الفكر ،وامللك ضد الشعب ،والقوي ضد الضعيف ،فلام
بىر الغرب عبس من النور ،جاء م األصل مان ال اق املسالم؛ متارىت عليهاا
اهامهري الثائرة عىل الظلم والظالم ،وحكمت عىل رجال الكهنوت ،حكمهاا عاىل
رجال الظلم واهربوت فقالوا :اانقوا آخر ملك بةمعاء آخر عسيس!!
بما اإلسالم فقد ااء اهلل بن يكون هو الرسالة العامة اخلالدة لإل سا ية كلها بعد
بن بلغت بادها ،واسأحقت بن ين ل عليها ه ب الرسالة ،فال عجب بن عامت من
بول يوم عىل احرتام العقل والفكر ،واإل كار عاىل الأقلياد واهماوى والادعوة إىل
العلم واحلكمة ،وابحأكام إىل الربهان واحلجة ،واإلااىة بفضال العلام وبهلاه،
والرجوع إىل ذوي املعرفة واخلربة ،والرتغيب م العمل واحلركة ،والرتهياب مان
القعوى والبطالة.
وب عجب بن جد كأاب اإلسالم اخلالد  -القرآن الكريم  -حيادثنا  -م عصاة
بيب الب

 -عن العلم باعأبارب املؤهل األول للخالفة م األرض ،وبه تفوق آىم عىل

املالئكة.
وحيدثنا م عصة وح عن صاناعة السافن ،وم عصاة ىاوى عان إب اة احلدياد
وصناعة الدروع  ...وم عصة سليامن عن صناعة اهن له ما يشاء.
وحيدثنا عن الأخطيط ابعأصاىي  -ملدة بربع ع ة سنة  -م عصة يوسف.
كام حيدثنا م عصة ذي القر ني عن صناعة السادوى الضاخمة  ...وحيادثنا عان
منافع احلديد العسكرية واملد ية م سورة خاصة حتمل اسم «احلديد».
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كام جتد رسول اإلسالم يقر أاائج املالحظاة والأجرباة م اائون احليااة ،وإن
خالفت ربيه الشخيص ،كام م مسةلة تةبري النخل ،وهي الأي عال فيها « :نذ ز لذز

بيتةر دنياكز»(.)1
و جدب ل لك يسأخدم اإلحصاء ملعرفة القوة الب ية املسلمة معه معرفة ىعيقة
عائمة عىل الأعداى ب عىل الأقريب والأخمني ،وه ا ما رواب البخاري ومسلم.
و جدب حيارب األمية  -وهو النبي األمي  -حأال إ اه ليفادي األساري امل ا
الكاتب إذا علم ع ة من ببناء املسلمني الكأابة.
و جدب حياارب اخلرافاات ومروجيهاا فايعلن حربًاا عاىل الساحرة والكهناة
والعرافني ،وعىل من يصدعهم بو يسمع هلام ،ويأاداو وياةمر بالأاداوي عاائ :
«تداووا يا باد اهلل؛ فإن اهلل ةا نزا داء إال نزا ل شفاء»(.)2
ىاعياا إىل العمال احلا ر،
و جدب يقاوم اهربية والسلبية م مواجهاة األماورً ،

واباذ األسباب« :ا قلها وتوكل»( ،)3ولام سئل عن األسباب :هل ترى من عدر اهلل
اي ًئا؟ عال« :هي ةن قد اهلل»(.)4
( )1رواب مسلم من حديث ب س من كأاب الفضائل (.)101/2353
( )2رواب بمحد م «مسندب» من حديث بسامة بان رشياك ( ،)221/0وبباو ىاوى م كأااب الطاب
( ،)3166والرتم ي م الطب ( ،)2431وعال :وم الباب عن ابن مساعوى وبيب هريارة ،وبيب
خ امة ،عن ببيه ،وابن عباس ،وه ا حديث حسن صحيح.
( )3رواب الرتم ي من حديث ب س بن مالك م كأاب صفة القيامة ( ،)2612وعال :وها ا حاديث
غريب من حديث ب س ب عرفه إب من ه ا الوجه ،وعد روي عن عمرو بن بمية الصمري عان
النبي صصص حو ه ا.
( )4رواب الرتم ي من حديث بيب خ امة عن ببيه م كأاب الطب ( ،)2456وعال :حسان صاحيح،
وم كأاب القدر ( ،)2101وعال :ب عرفه إب من حديث ال هري ،وعد رو غاري واحاد ها ا
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فال عجب بن عامت م ل ه ا الدين ىول مرتامياة األطاراف ورثات بعظام
إمرباطوريأني م األرض ،بسساها بصاحاب رساول اهلل صصص عاىل بماأن األساس
وبعو الدعائم ،اهامعة بني الدين والاد يا ،وترعرعات حتات سالطا ه حضاارة،
ااخمة البنيان ،عالياة األركاان ،اساأفاىت مان تاراق الساابقني ،وها بت مناه،
وحسنت فيه ،وبضافت إليه من جهدها وابأكارهاا ،ومل جتاد م الادين ماا يعاوق
سريها ،بو يؤخر تقدمها ،بل وجدت فيه الدافع ال ي حيف ها بن تضااعف الساعي
واحلركة ،والضامن ال ي يمسكها بن تضل بو تنحرف عن الطريق ،وب غرو بن عال
الفيلسوف املؤرخ الفر يس جوسأاف لوبون :إن العرب هام بول مان علام العاامل
كيف تأفق حرية الفكر مع اسأقامة الدين!
تر هل حن  -بعد ذلك  -م حاجة إىل بن ساةل :ماا موعاف اإلساالم مان
احلضارة بو الأطور؟ بو العلم والأقدم؟

***

عن سفيان عن ال هري عن بيب خ امة عن ببيه ،وه ا بصح ،وابن ماجه م الطب (.)3032
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كافِ ُحوا األمية
إن من املح ن املؤسف بن تكون سبة «األمية» م بالى املسلمني تقارب الثام ني
بالامئة ( ،)%14وبن يوضع العامل اإلسالمي كله م ىائرة البالى النامية ،وهاو تعباري
مه ب عن البالى املأخلفة! بو ما يسمو ه« :العامل الثالث» ،بل هنا بعض األعطار
رابعا»!
ربام هتبط لأكون وحدها «عاملًا ً
وإن من بكرب العار عىل املسلمني بن يظلوا عىل حاهلم تلك من األمية والأخلف،
وىينهم بعظم حاف عىل الأعلم والأقدم ،وهاو هييائ هلام مان األساباب الامىياة
وابجأامعية ،ومن املناخ العقيل والنفيس ما خيرجهم مان اههال إىل العلام ،ومان
البداوة إىل احلضارة ،ومن الظلامت إىل النور.
لقد كان اإلسالم  -فيام علم  -بول ىين بعلن احلرب عىل اههل واألمية ،وىعا
إىل الأعلم ،ورفع مكا ة العلم وبهله.
وحسبنا بن الرسول صصص عال« :طلب العلز فريضع أ كل ةالز»(.)1
وحسبنا بن بول آيات لت من القرآن عىل علب النباي الكاريم كا ات إاااىة

ف
بفضل القراءة والقلم ،والعلم والأعليم بالقلمۡ { :ٱقرأَۡن ۡ
َٱِ َخلقََ3خلقَ
ٱس ِمَز َِك ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ُّ ۡ ۡ ُ ف
ف ۡ
ف
نسالَمافَل ۡ
َٱۡل ُ
ٱۡل ُ
امَ
ام
ل
و
َ
2
َ
م
ل
ق
ٱّي
ن
َ
م
ل
َو
ٱِ
نسلَم ِۡلَول ٍقََ4ٱقرأَوز كَٱۡلمرمََ0
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )1رواب ابن ماجه وغريب عن ب س ،ومل يرى م ص احلديث «ومسالمة»؛ ألن املقصاوى :عاىل كال
ذكرا بو ب ثال ،بإمجاع العلامء ،وصححه احلافظ السايوطي وغاريب ،كاام صاححه
إ سان مسلم ً
العالمة األلبا م بريج بحاىيث كأابنا« :مشكلة الفقر وكيف عاهها اإلسالم؟» ط .املكأاب

اإلسالمي.
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ي ۡعل َۡم} [العلق.]2 - 7 :
وكا ت السورة الثا ية م تاريخ ول القرآن هي سورة «القلم» ،وإ اام ساميت
ب لك؛ ألن اهلل بعسم فيها بالقلم وما يسطرب به الكاتبون من علام وحكماة ،عاال
ٓ

ۡ

تعاىلَ { :نَوٱّيقل ِمَومفَي ۡس َُّ ُرونَ} [القلم ،]7 :وبول ما ُيسطر به هاو القارآن الكاريم

إيامء إىل ه ا املعنال.
ال ي َّ
سماب اهلل« :الكأاب» ً

تنبيها عىل عظيم منفعأه ،ولف ًأا
وعد جرت سنة اهلل م القرآن :ب ه يقسم باليشءً ،
فعا من «القلم» م يع العلم ومثبأه ،و اعله إىل
أل ظار اخللق إليه ،وبي يشء بعظم ً
علوماا
األجيال ،وهل املطبعة م عرص ا إب «علم تطاور» ،فاإذا هاو يماأل الاد يا ً
ومعارف ،وثقاف ًة وحضارةً؟
َ
إن متجيد القلم م القرآن وإعسام اهلل به حث للمسلمني عىل بن حيسنوا الكأاباة
به ،وبخاصة بن اإلسالم يةمر املسلم بالكأابة م عدة بمور:
ا

ۡ
 ىَأجل ُّ
منها :كأابة الدين{ :إذاَتكاَ ُ
نتمََن ِكَۡلَإ ِ َٰٓ
وۦُ} [البقرة.]686 :
َمس َّمََُٱم ُت ُب َ
ِ
َّ
ٍ
ومنها :كأابة الوصية كام م احلديث« :ىق ذأ كذل اةذرس ةاذلز ال يبيذت إال

ووصي ة وبع ند » ،كام جاء م حديث البخاري وغريب(.)1
كام روي عن النبي صصص« :ىذق الولذد ذأ الوالذد ن يعلمذ ال ابذع والاذباىع

والرةي»(.)2
ومن عجب بن النبي األمي ال ي مل يكن يألو من كأاب ،وب خيطه بيمينه حأال
( )1رواب البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر م كأاب الوصايا ( ،)2231والنسائي م الكارب م
الوصايا (.)5002/6
( )2رواب ابن حبان ،عن عائشة م كأاب الضعفاء.
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ب يرتاب املبطلون ،مل يقأرصا عاىل احلاث النظاري والرتغياب م تعلام القاراءة
والكأابة ،بل جاهد سسس بن يدبر الوسائل العملية لن

الأعليم ،وحماربة األمية ماا

وجد إىل ذلك سبي .
ومن ه ب الوسائل الرائعة ا أهازب فرصة وعوع عدى من برس عريش املشرتكني
م غ وة بدر م بيدي املسلمني ،وكا وا حيسنون الكأابة ،وب يملكون ماا ليفادوا
ب فسهم ،فاارتط النبي صصص لفدائهم بن ُيع ِّلم كل منهم ع ة مان بوبى املسالمني
الكأابة.
رو اإلمام بمحد م «مسندب» عن ابن عباس بررر ،عال :كان اس من األرس
مل يكن هلم مال ،فجعل رسول اهلل صصص فداءهم بن يعلموا بوبى األ صار الكأابة(.)1
فكان ه ا بول م وع ينظمه رئيس الدولة إلعالن احلرب عاىل األمياة م تااريخ
ه ب األمة ،بل لعله م تاريخ الب ية كلها ،وكان مان الا ين اساأفاىوا مان ها ا
امل وع من ببناء األ صار :الفأال العبقري زيد بن ثابت ،كاتاب الاوحي ،وجاامع
القرآن بعد ذلك ،وال ي كلفه الرسول الكريم تعلام لغاة «هياوى» حأاال يقارب لاه
رسائلهم إليه صصص ،ويكأب له رسائله إليهم.
وحني ا أ

العلم م بوساط املسلمني ،اجته الرسول صصص إىل فرض الأكافل بني

املسلمني م ه ا اها ب ،كام فرضه م اها ب الامىي املعييش ،فالعامل عليه بن يعلام
اهاهل ،والقارا عليه بن ينور األمي ويةخ بيدب.
رو الطربا م «الكبري» ،عن بكري بن معروف ،عن علقمة بن سعيد بن عباد
الرمحن بن بب ي ،عن ببيه ،عن جدب ،عال :خطب رسول اهلل صصص ذات يوم فةثنال عىل
( )1بمحد ( ،)202/1وعال العالمة بمحد ااكر :إسناىب صحيح (.)2215( )02/0
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خريا ،ثم عال« :ةا باا قوام ال يفقهون جرياهنز وال يعلموهنز
طوائف من املسلمني ً
وال يعظوهنز وال ييتةروهنز وال ينهوهنز؟ وةا باا قوام ال ي علمون ةن جذرياهنز وال

ي فقهون وال ي عظون؟ واهلل ،ليعلمن قوم جرياهنز ويفقهوهنز ويعظوهنز وييتةروهنز

وينهوهنز ،ولي علمن قوم ةن جرياهنز وي فقهون وي عظون و م اجلنهز العقوبع».
ثم ل رسول اهلل صصص فقال عوم :من ترو ه عني هبؤبء؟ عاال« :امشذعريني هذز

قوم فقهاء ،وهلز جريان جفاة ةن هل امليا وام راب» ،فبلغ ذلك األاعريني فاةتوا
عوما بخري ،وذكرتنا ب ا ،فاام بالناا؟
رسول اهلل صصص ،فقالوا :يا رسول اهلل ،ذكرت ً
فقال« :ليعلمن قوم جرياهنز وليعظنهز ولييتةرهنز ولينهذوهنز ،وليذ علمن قذوم ةذن

جرياهنز وي عظون وي فقهون ،و م اجلنهز العقوبع ر الدنيا» ،فقالوا :يا رسول اهلل
بيضاا،
ب فطن غري ا؟ فةعاى عوله عليهم ،فةعاىوا عوهلم :ب فطن غري ا؟ فقال ذلاك ً
فقالوا :بمهلنا سنة ،فةمهلهم سنة ليفقهوهنم ويعلموهنم ويفطنوهنم ،ثم عرب رسول

ف
َلَعَل ِسافنَۡ ُاوۥَۡووِيِساَٱنۡ
ِنَإ ِ ۡسرَٰٓءَِل ُ
صصص ه ب اآليةّ{ :يُعِلَٱَِِلَمف ُرواَْمِلَن ِ ٓ
الَ
ِ
ِ
ُ
ۡ
م ۡرۡضمَذُل ِكَنمفَوَّوا ْ فَوَكنُواَْي ۡعت ُكونَََ77كنُواََّْلََتَصفه ۡونَو ُّ
وۦََُِاۡمَمافَ
لَمص رَفَعل َ
ِ
ُ ْ ۡ ُ
َكنواَيفعلونَ}([ )1الامئدة.]11 ،18 :

ويعلق الدكأور الشيخ مصطفال السباعي ححح عىل ه ا احلديث فيقول :وإ ك
لرت م ه ا احلديث من احلقائق ما جيدر الأنبيه إليها:
عوما عىل اههالة بجا ب عوم مأعلمني.
 - 1فالرسول سسس مل يقر ً
 - 2واعأرب بقاء اهاهلني عىل جهلهم ،وامأناع املأعلمني عان تعلايمهم عصايا ًا
وموثِّقو بكري بن معاروف بكثار مان رحياه ،وا ظار تعليقناا عاىل
( )1احلديث ب بةس بإسناىبُ ،
احلديث رعم ( )12من «املنأقال» من «الرتغيب والرتهيب» ،ط .ىار الوفاء.
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ألوامر اهلل ورشيعأه.
منكرا» يوجبان اللعنة والع اب.
 - 3واعأرب ذلك ً
بيضا «عدوا ًا» و« ً
 - 0بعلن احلرب والعقوبة عىل الفريقني حأال يباىروا إىل الأعلم والأعليم.
 - 6وبعطاهم ل لك مهلة عام واحد للقضاء عىل آثار اههالة فيام بينهم.
 - 5ولئن كا ت احلاىثة عد ورىت بشةن األاعريني العلامء وجرياهنم اههالء ،فإن
الرسول صصص بعلن ذلك املبدب بصفة عامة ،ب بخصوص األاعريني وحادهم،
بدليل بن األاعريني لام جاءوا يسةلو ه عن رس بصيصهم هب ا اإل كار كام فهم
الناس ،مل يقل هلم ب أم املراىون ب لك ،بل بعاى القول العام ال ي سلف ثاالق
إاعارا بةن القضية عضية مبادب عاام غاري
مرات ىون بن خيصصه باألاعريني
ً

خمصوص بفئة وب عرص معني.

وب لك يكون الرسول صصص عاد بعلان مكافحاة األمياة عبال بن تعلناه الادول
املأحرضة م عرص ا ه ا بةربعة ع

عر ًا ،وإن ه ا لعجيب بن يصدر من بي بمي

م بيئة بمية لوب ب ه رسول اهلل صصص.

***

